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RESUMO 

O presente estudo constitui-se de uma análise de dados 

referentes a testes de ciências aplicados aalunos de quarta, se~ 

ta e oitava séries do primeiro grau e do ultimo- ano do segundo 

grau, de escolas publicas e particulares, de dois países latino 

americanos, Brasil e Argentina. 

Tivemos por objetivo examinar~:~~~_:g~~ererltes habili 

dades cognitivas, definidas segundo a taxionomiade B.S.Bloom, se 

distribuem nos diferentes estratos sociais. Tinhamos por hipõt~ 

se que elas se distribuem de modo diferente e que as habilida 

des mais complexas como compreensão , aplicação de conceitos e 

raciocínio são mais afetadas pelos fatores sBcio-econômicos e 

culturais em contraste com os processos de memorização. 

Procedemos às análises dos dados utilizando análises de 

variância das médias e modelos multivariados de regressão. Os re 

sultados que emergem dessas análises revelam que alunos cuja ocu 

paçao do pai ou educação da mãe são de níveis mais elevados ou 

sãode áreas urbanas com maiores recursos s8cio-econômicos tendem 

a ter melhor desempenho nas questões mais complexas de compree~ 

sao, aplicação e raciocínio. Entretanto, em questões de memó 

ria, as diferenças tendem a ser menores. Em resumo, há uma dis 

tribuição pronunciada de habilidades mais complexas nas camadas 

mais altas dos estratos.sociais. A confiabilidade dos resulta 

dos, ou seja, seus níveis de significância estatística, é 

para o fator escola e-aceitâvel para as outras variáveis. 

alta 

Os resultados apresentados tem algumas implicações con 

cretas. Quanto mais memorizado é o ensino, mais ê accessível 

aos menos preparados para o processo escolar. Por outro lado,há 
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cada vez mais um esforço explIcito e consciente de enfatizar em 

provas e exames as dimensões mais somplexas de compreensão e ra 

ciocínio. Os dados obtidos mostram que, na medida em que se va 

lorizam os processos superiores, o ensino tende a se tornar mais 

elitizado. Ao reduzir a participação das questões de memória i~ 

troduzimos urna dificuldade adicional para o pobre concorrer com 

o rico. Evidencia-se, portanto, que a democratização de partic! 

paçao no processo escolar e a melhoria dos métodos de seleção p~ 

dern ser objetivos conflitantes. Talvez a implicação mais impor

tante -- dada a inevitabilidade da evoiliução do ensino nesse sen 

tido -- seja a necessidade de urna política educacional delibera 

da no sentido de melhorar a capacidade das escolas que atendem 

aos menos favorecidos pela situação econômica e educacional fami 

liar. 



ABSTRACT 

The presente study consists of a data analysis related 

to science tests applied to students of fourth grade of the ele 

mentary school, second and fourth grades of the junior highschool 

and of the terminal secondary school grade, from public and 

private schools, belonging to two Latin Arnerican countries, Bra 

zil and Argentina. 

Our aim was to examine how differente cognitive abilit:i.es 

defined according to the B.S.Bloom taxonomy, are distributed 

in different social leveIs. We had assumed that they are uneven

ly distributed and that the more complex abilities as under 

standing, concept application and reasoningfuigher processes~are 

further affected by socio-economic and cultural factors in con 

trast with memorizing processes. 

We proceeded with the data analyses through analyses of 

variance and multiple-regress±on analysis. The emerging results 

from those analyses show that students whose father's occupation 

or mother's education belong to higher social leveI or urban areas 

with better socio-economic resources tend to have better pe~ 

formance in the more complex questions of understanding applic~ 

tion and reasoning. However, as regards to questions of function 

aI information the differences tend to be lower. In short, there 

is a concentration of more complex abi11ties in the higher so 

cial leveIs. Th~ reliability of the results, i.e. the leveIs of 

statisticai significance of these results, is high for the schod 

factor and acceptable for other variables. 

The results here1n presented have some definite impl! 

cations. The more memorized is the teach±ng method, the more ac 



cessible it is for the less prepared for the educational pr~ 

cesso On the other hand, there iS,an even more explicit and con 

scious effortin emphasizing, in tests and examinations, the more 

complex dimensions of understanding and reasoning. Our data show 

that, the more valued are the superior processes involved, the 

more favorable is the teaching to elite groups. When we reduce 

participation of question of funct!onal information, we make it 

more difficult for the poor to compete with the rich. Therefore, 

we can see that democratic participation in the educational pr~ 

cess and improvement of selection methods can be conflicting ob 

jectives. Perhaps the more important implication assuming 

the unavoidable aspects of the teaching evolution in that direc 

tion -- is the need of an educational policy for capacity improv~ 

ment of schools serving the poorer classes in terms of 

mic and educational family situation. 

eco no-
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?\PRESENTAÇÃO 

Esta dissertação faz parte da etapa final de uma pesqui 

sa conjunta sobre custos e determinantes de escolaridade e os 

efeitos da educação sobre os níveis de rendimento e mobilidade 

social. Foi realizada entre princípios de 1977 e 1978, em forma 

de estudo comparativo dos dados coletados pelos institutos pa~ 

ticipantes de estudos nacionais, no período julho/75 a novembro/ 

/76, sob a coordenação técnica do Programa ECIEL (Programa de Es 

tudos Conjuntos de Integração Econômica de América Latina). 

Participaram da pesquisa os seguintes países:Argentina, 

Brasil, Bolívia, Colômbia, México, Paraguai e Peru. Utilizamos 

os dados de dois países participantes, Brasil e Argentina, cole 

tados sob a responsabilidade do Programa ECIEL e a Secretaria de 

Educação de Brasília e a Fundaciôn de Investigaciones Econômicas 

Latinoamericanas (FIEL) da Argentina. Os dados do Brasil sao 

da. cidade de Brasília, Plano Piloto, e Cidades Satélites: PIa 

naltina, Taguatinga e Ceilândia; os da Argentina são de Buenos 

Aires e Gran Buenos Aires. 

O desenho da amostra variou significativamente de país 

a país atendendo a peculiaridades locais, à necessidade das auto 

ridades educacionais e a interesses científicos dos próprios pe~ 

quisadores. As amostras não são representativas a nível nacio 

nal. Tratou-se de conseguir representatividade do universo das 

escolas. Foi sempre incluído um numero suficiente de escolas em 

cada categoria julgada mais importante. Dentro de cada categ~ 

ria as escolas foram escolhidas aleatoriamente. Incluiram-se es 

colas rurais e urbanas, escolas primárias e secundárias, escolas 

públicas e privadas e escolas grandes e pequenas. Categorias de 

pouca freqüência como "escolas rurais, secundárias e grandes" fo 
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ram abandonadas em favor de uma amostragem mais intensa das ca 

tegorias mais usuais como "escolas primárias urbanas", etc .. Fo 
I 

ram amostradas sessenta e oità escolas e dois mil quinhentos e 

cinqüenta e cinco alunos na Argentina e quarenta e cinco escolas 

e dois mil, quatrocentos e quatorze alunos no Brasil. 

Foram entrevistados alunos do primeiro, quarto e sexto 

ano primário e último secundário. Em Brasília, incluiu-se tam 

bem o oitavo ano primário. Desta forma ficaram cobertos todos 

os níveis da educação fundamental e secundária. Saliente-se que 

os questionários foram elaborados de modo a usar-se a mesma ver 

são em todos os níveis escolares. Variava-se apenas a técnica 

de aplicação, que passava da entrevista individual ao question~ 

rio auto-aplicado coletivamente na sala de aula. 

Utilizamos os dados referentes a algumas variáveis le 

vantadas pelo questionário do aluno, variáveis que julgamos ser 

de interesse para o estudo dos resultados dos testes de ciências 

aplicados a alunos do quarto, sexto e oitavo ano primário (pr! 

meiro grau) e do último ano secundário (segundo grau). Os tes 

tes foram originalmente criados e amplamente utilizados pelo IEA 

(International Institute for the Evaluation of Educational Achi~ 

vement) e adaptados, posteriormente, pela pesquisa do 

ECIEL, para os países lationamericanos. 

Programa 

Em nosso trabalho, tivemos por objetivo investigar a 

influência de alguns fatores sócio-econômicos e culturais no ren 

dimento escolar, especificamente em algumas habilidades cognit! 

vas, tal como puderam ser captadas pelos testes de ciências. Pa 

ra tanto utilizamos os objetivos cognitivos classificados confoE 

mea taxionomia dos objetivos educacionais, domínio cognitivo, de 

B.S.Bloom e já definidos nas questões do teste criado pelo IEA. 

No capítulo introdutório apresentamos alguns aspectos 

da mudança que ocorre na educação atual, que tenta passar da ên 

fase nos processos tradicionais de acumulação de conheciQentos e 

memorização para a valorização da compreensão, do raciocínio e 

da criatividàde. 



x. 

No Capítulo 11 fazemos uma revisão de literatura sobre 

os níveis de aprendizado e suas re~ações com o status 

econômico. 

sócio-

No Capitulo 111 apresentamos os critérios de amostra 

gem dos dados. No Capítulo IV encontra-se a descrição dos ins 

trumentos de coleta de dados e a discussão da validade e fide 

dignidade dos testes utilizados. 

No Capitulo V expomos detalhadamente os procedimentos 

metodológicos utilizados, os resultados da aplicação dos tes 

tes, sua análise e interpretação. Finalmente, o Capítulo VI su 

maria as principais conclusões do trabalho. 
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I - INTRODUÇÃO 

As pesquisas recentes sobre o desenvolvimento da inte 

ligência 1 ofereceram contribuições considerâveis a ponto de aba 

lar os conceitos trad~cionais do ensino. A ênfase anterior dada 

à acumulação de conhecimentos, ao padrão do homem culto, passou 

a ser questionada. Passou-se a enfatizar a importância de ente~ 

der, de raciocinar, da liberdade de criar em todos os setores do 

conhecimento, 

Modificou-se o conceito de homem educado ao mudar a ên 

fase dos processos de acumulação e memorização de conhecimentos 

para os de compreensão e raciocinio~ A maioria das escolas, en 

tretanto, não parece ter alterado basicamente a sua prática e os 

padrões de avaliação escolar para o credenciamento intelectual. 

Naturalmente, essas mudanças têm que ser entendidas no 

seu contexto correto. O ensino de boa qualidade sempre resultou 

nesses objetivos de ordem superior que hoje são mais explicit~ 

lEntre outros autores: A. Binet, E.L.Thorndike, A.Gessell, J.B. 
Watson, K.Lewin, J.S.Bruner, JrPiaget. Current Readings in Edy 
cational Psychology, Second Edition, Edited by H,C. Lindgren e 
F. Lindgren (New. York: Wiley & Sons, 1971). 

2 Ao tratar das Etapas de Crescimento de um Sistema de Escolas 
Primárias, Beeby coloca a IV etapa, a do Significado, corno o me 
lhor nlvel de trabalho escolar, nlvel so atingido, em regra, nos 
paises desenvolvidos. Caracteriza-se por "professores bem ins 
truidos e bem treinados, acentuando-se o signficado, curriculo 
algo mais amplo, variedade em conteúdo e mêtodos, cuidam-se das 
diferenças individuais, mêtodos de atividade, solução de probl~ 
mas e atividade criadora, testes internos, disciplina solta e po 
sitiva, vida emocional e estêtica bem corno intelectual, relações 
mais intimas com a comunidade, edificios e equi~amentos melh~ 
res~ C.E.Beeby, Educação e Desenvolvimento Economico (Rio de J~ 
neirdí Zàhar, 1933), p.80. 
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mente colimados. Nossos argumentos não se dirigem â educação 

elitizada mas sim ao ensino comum e corrente que ê mais vulnera , 
vel aos maus tratos pedagôgicos e mais carente de orientação. 

A educação configura por diversos meios a distribuição 

do saber dentro da sociedade. Um destes, o mais explicito, é a 

avaliação do rendimento escolar baseada no volume de conhecimen 

tos adquiridos. O domínio de elementos da cultura transmitida e, 

também, a capacidade de utilização funcional de certos conceitos 

determinam o êxito ou fracasso do aluno e sua trajetôria pelos 

diversos níveis de escolaridade. A educação também influencia 

a ocupação de posições sociais credenciando para níveis de habi 

litação profissional e, em parte, determinando os níveis de ren 

da. Assim, um ponto a ser levado em conta neste estudo sobre ren 

dimento escolar e estratificação social, é a qualidade ou tipo de 

conhecimento exigido pela escola na seleção dos alunos mais aE 

tos para o credenciamento intelectual. 

Tradicionalmente a escola enfatizou a acumulação de co 

nhecimentos. Chamamos a atenção para uma mundaça teôrica,no con 

ceito de homem educado, no sentido de uma dimensão de raciocínio 
3 

e criatividade. Que habilidades cognitivas estão sendo enfatiza 

das pela escola, a memorização ou os processos de compreensão 

e raciocínio? Como os alunos das diferentes camadas sociais se 

beneficiam dessa nova orientação? Que fatores se associam à va 

riação de desempenho nas diferentes habilidades cognitivas? Isso 

concorre para o aumento ou diminuição das desigualdades 

ais? Estes sao alguns pontos que tentaremos desenvolver 

trabalho. 

soci 

neste 

Examinaremos quais os conhecimentos e as habilidades 

3L.~.1.Berrra.n, tbvas Prioridades para o Currículo (Porto Alegre: Gloro, 1975) i 
C. vi :ray lor et alo Develo ent of a theo of education fran 'chol ical and 
other·,researchfindings (S3.1t Lake Cityi University of Utah, 1964 
ed., Grouping in Education (New York: John Wiley & Sons, 1966). 
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e capacidades cognitivas 4 que estão sendo alcançadas por alunos 

de 19 e 29 grau em testes de ciênctas que contêm questões especi 

ficas de informação ou de memorização, questões de compreensão, 

de aplicação de conceitos a novas situações e questões de solu 

ção de problemas ou raciocínio. Examinaremos ainda a influência 

de alguns fatores de ordem escolar e da vida do aluno no desemp~ 

nho relativo aos testes e seus objetivos específicos, os subtes 

tes. Fatores tais come c tipo de escola, se ~ pUblica ou parti 

cular, sua localização urbana ou perifêrica, a disponibilidade 

de livros e cartilhas escolares, se o aluno estuda fora do horâ 

rio escolar, sua idade, sexo, a ocupação do pai e a educação da 

mae. 

4 B.S. Bloom et al., Taxionomia dos Objetivos Educacionais, 1. 
Domínio Cognitivo (Porto Alegre: Globo, 1974). Ver o Apendice 

A. 

! 



11 - OS N!VEIS DE APRENDIZADO E O STATUS SCCIO-ECONOMICO: 

UMA REVISÃO DE LITEP~TURA 

A taxionomia dos objetivos educacionais para o domínio 

cognitivo, foi elaborada com o fim de facilitar a comunicação en 

tre educadores e pessuisadores na definição de objetivos para os 

diversos programas educacionais. Os objetivos foram definidós 

em função dos comportamentos que se pretende usualmente alcançar 

do aluno. 

Segundo Bloom, "uma taxionomia deve ser construída de for 

ma que a ordem dos termos corresponda a uma certa ordem real en 

tre os fenômenos representados por esses termos". 5 

A idéia subjacente à hierarquização dos conhecimentos 

dos mais simples aos mais complexos, ê a de que um comportamento 

simples, ao integrar-se com outro igualmente simples, assume uma 

nova forma mais complexa. Os conhecimentos mais simples devem 

ser assimilados para que os mais complexos possas ser desenvol 

vidos. 

A taxionomia dos objetivos cognitivos ordena hierarquic~ 

mente, em ordem ascendente, os diversos blocos de habilidades 

cognitivas: (i) memôria (ou conhecimento por evocação e recogni 

ção), (ii) compreensão, (iii) aplicação e (iv) raciocínio (ou pr~ 

cessos mentais mais complexos de anâlise, síntese e avaliação) . 

5 B.S. Bloom, op.cit., p.16. 
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Seddon (1978)6 publicou um cuidadoso trabalho sobre as 

propriedades da taxionomia de Bloom, dominio cognitivo, tendo pr 

base um considerável número de estudos sobre aspectos 

nais e aspectos psicolôgicos da taxionomia. 

educacio 

Do ponto de vista educacional, o primeiro aspecto ressal 

tado é a dificuldade de concordância na classificação de que~ 

tões segundo a taxionomia, ã medida que aumenta o número de . .. 
JU~ 

zes que procedem a classificação. Alguns autores dos estudos 

atribuem uma razoável acurácia aos julgamentos emitidos, mas nao 

chegam a uma conclusão uniforme sobre a fidedignidade do traba 

lho dos juizes. 

Tais resultados não invalidam a taxionomia como instru 

mento de comunicação entre os educadores, mas evidenciam o grau 

de dificuldade de um trabalho dessa natureza. E sugerem a neces 

sidade de outros estudos onde talvez se possa comparar a ex 

tensão da concordância dos juizes utilizando a taxionomia de Blo 

om ou outras taxionomias, tais como Gagné(1965), Ebel (1965),Wa! 

besser (1965), Merrill (1971). 

Do ponto de vista psicolõg ico, o aspecto de ITB.ior interes 

se é a existência de uma hierarquia cumulativa entre as seis ca 

tegorias e subcategorias da taxionomia de Bloom. Segundo Seddo~ 

vários estudos sobre esse aspecto não são confiáveis porque uti 

lizam técnicas estatísticas inadequadas. As conclusões mais pe~ 

tinentes sobre a hierarquia cumulativa foram obtidas por Kropp 

e Stoker (1966) e por Madaus et al., (1973). Ambos os estudos 

concluíram que as categorias Conhecimento, Compreensão, Aplic~ 

ção e Análise estavam numa ordem relativa de complexidade cor 

reta, ITB.S não ocorr ia o mesmo com Síntese e Avaliação. Tal discre 

pância pod~ria eventualmente ser atribuída à classificação incor 

reta de algumas questões. 

6 
G.M.Seddon, "The Properties of Bloom's Taxonomy of Educatima.l 

Objectives for The Cognitive Domain", Review of Educational Rese 
arch, Spring 1978, Vol.48, n. 2, p. 303-323. 
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Loxley 7 realizou a análise de resultados obtidos pela 

~esquisa do IEA 8
, utilizando o Teste 111 de Ciências com estu 

dantes do último ano secundário de diferentes camadas sociais, 

em três paises, Inglaterra, Estados Unidos e Hungria. Testou o 

modelo da sequência causal dos conhecimentos para avaliar de 

que forma essas habilidades estão ligadas. Exporemos aqui suas 

idéias básicas. 

o modelo da sequência causal dos conhecimentos é um mo 

delo auxiliar projetado originalmente por Kroop e Stoker (1966)9 

e retomado mais tarde por Madaus et alo (1973) 10 para testar, 

~ontrolando por inteligência, a força dos laços entre cada pa~ 

so de conhecimento acumulado, em cada uma das populações testa 

das. 

Colocam-se duas hipóteses. Em primeiro lugar, os cami 

nhos diretos ou indiretos da inteligência verbal para cada um 

dos passos cognitivos podem ser maiores que os caminhos diretos 

entre os quatro niveis. Se assim for, o instrumento está captag 

7 W.Loxley, liA Cross Natioml AIléllysis of Social Section and Diffusion of 
êsienç~ KrXJwledge by Political Regime" (S/d) , Mimoo, p.3. 
,,,,', '-

8 A "Internatioml Association for the Evoluation of Ec1ucational Achievanent" 
(IEA) realizou ampla pesquisa an dezenove paises, desenvolvidos e não desen 

volvidos, cobrimo seis áreas de estudos: Ciências, Litaretura e canpreensâõ 
de Leitura m própria lingua, Inglês e Francês, enquanto linguas estrangei 
ras, e Ec1ucação Civica. O objetivo rrais geral de pesquisa foi utilizar te~ 
tes internacionais para avaliar rerrlimento e atitudes dos estudantes e sua re 
lação oam fatores de ordem sócio-econômica e escolar. 

9 R.Kroop & H.Stoker, The Construction and Validation of the c~itive 
Process as Described. in the Taxo of Ec1ucational Ob' ectives (Flori State 
Univ.: Institute of Hur!B.n Learning, 1966 , citado rnr Loxley, 9,E.cit., p.2lo 

1 o G.Madaus et alo, liA causal Analysis of Bloom' s Taxoncmy" American 
Educational Research Journal la (4): 253-62, citado rnr Loxley, ibid., p.2lo 



7. 

do apenas a habilidade, sendo o conteúdo do teste muito difícil, 

ou sendo fraca a conceptualização hierârquica das habilidades p~ 

la taxionomia. Em segundo lugar, os laços de ligação entre, as 

quatro categorias são mais fortes do que com a inteligência. En 

tão o modelo ê válido e pode ser usado para avaliar quantitativ~ 

mente diferentes padrões de habilidades cognitivas apresentadas 

por diferentes grupos sociais. 

Em seu trabalho, Loxley analisa os resultados obtidos 

com estudantes cujos pais são de três grupos ocupacionais! pr~ 

fissionais liberais, burocratas e operários da industria~l Os re 

sultados tendem a ser mais altos nas ligações diretas na maioria 

dos casos, o que confirma a validade do instrumento para exami 

nar como as habilidades cognitivas se distribuem por categorias 

similares de classes sociais nas sociedades industriais. 

Anteriormente, em seu trabalho, Furst (1950)12 de 

monstrou uma relação relativamente baixa entre os resultados do 

exame das habilidades cognitivas mais complexas e medidas de cin 

teligência. Se isso se confirma, existe a possibilidade de de 

senvolvimento de processos mentais superiores por meio de 

riências educacionais. 

exp~ 

Comber e Keeves (1973) 13 apresentaram os resultados da 

pesquisa realizada pelo IEA em dezenove países, considerando qu~ 

tro blocos de variáveis: do aluno e do seu ambiente familiar, 

do tipo de escola, das condições de aprendizagem e de interes 

ses, aspirações e atitudes. Eles analisaram os resultados ~l~ 

bais do teste e os subescores por objetivos cognitivos e por dis 

1 1 Ver o Apêndice B .. 

12 Edward J. Furst, "ReIationshisp between tests of inteIIi'JeI1ce and tests of 
criticaI thinking and knovJledge" .Journal of Educational Research, Valo 43, 
n. 8, april 1950, p. 614-25, cito B. S. Blocm, ~. cit., p.20. 

13 L.C.Comber and J .P.Keeves, Science Education in Nineteen Countries (NE.'W' 
York: John Wiley & Sons, 1973). 
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ciplinas (Ciências, F1sica, Química e Biologia). A pesquisa es 

tá basicamente centrada na investigação das condições de ensino 

de ciências nos diferentes países. Segundo os autores, os tes 

tes podem estar medindo não o aproveitamento propriamente dito, 

mas a ênfase dada pela escola ao ensino de ciências. A variação 

de rendimento explicada pelos quatro blocos de variáveis é maior 

quando a escola ê tomada como unidade de estudo do que quando é 

tomado o aluno. Há evidência de que os fatores de ordem escolar 

influenciam o rendimento em ciências mais do que os outros, pri~ 

cipalmente nos níveis adiantados, em que o aluno está há mais tem 

po exposto à escolarização. 

Somerset (1977) 14 analisou as questões e os resultados 

dos exames de Inglês e Ciências para a obtenção do CPE ( Certif! 

cate of Primary Education) no Kenya, de 1973 a 1976. Trata-se de 

um exame altamente seletivo, ao qual concorrem todos os alunos 

que pretendem a conclusão do curso primário e o ingresso no se 

cundãrio. Os dados provinham de três amostras: alunos de esco 

las rurais de baixo custo, de escolas urbanas de baixo custo e 

de escolas urbanas de alto custo em Nairobi. 

Já em 1973 os alunos das escolas urbanas de alto custo 

tinham mais êxito nos exames que os alunos das escolas urbanas 

de baixo custo e das escolas rurais. No período analisado, 1973 

a 1976, houve uma mudança na proporção de ítens descritivos ou 

de memôria. Diminuiu o número de itens descritivos e aumentou o 

número de itens que requerem processos mentais mais complexos. O 

aumento das questões de raciocínio verbal ou científico deu aos 

alunos das escolas urbanas de alto custo uma vantagem de 20% so 

bre os alunos das escolas rurais de baixo custo. 

14 Anthony Somerset, "Aptitud Tests, Socio-Economic Background 
and Secondary School Selection: The Possibilities and Limits 
of Change" ( Bellagio Conference on Social Research and Educatio 
nal Effectiviness, 1977), Mimeo. 
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A preocupação com a capacidade de raciocínio do aluno 

nos níveis escolares mais elevados não é algo recente. Já o 

sistema de seleção para o Curso Jurídico da Corte, ao lado de 

outros aspectos, tinha como preocupação fundamental "a arte do 

raciocínio em sustituição ao mero e exclusivo uso da memória, 

que era considerado quase um delito, na medida em que era comp~ 

rada ã escassez de princípios"! 6 

Mesmo admitindo que a escola atual possa estar promove~ 

do mais a memorização do que o raciocínio, já que os dados da 

CESGRANRIO referem-se a resultados de exames vestibulares, cabe 

a pergunta: Que tipo de aluno consegue responder ãs questões 

de raciocínio? Que fatores se associam ao êxito nas questões 

que exigem operações mentais mais complexas? Na presente pe~ 

quisa não dispomos de informações sobre inteligência, motivação, 

capacidade pessoal do aluno, mas dispomos de dados sobre fato 

res de seu ambiente familiar como a ocupaçao do pai e a educa 

ção da mae e fatores de ordem escolar, que serão objeto deste 

estudo. 

16 CESGRANRIO, "Evolução Histórica do Vestibular no Brasil" 
(S/d) Mimeo, p.3. 



111 - OS DADOS 

Ser~o utilizados dados jA coletados pela pesquisa "Cus 

tos e Determinantes da Educaç~o na América Latina" do Programa 

ECIEL (Estudos Conjuntos de Integração Econômica da América Lati 

na) . 

Como foi mencionado anteriormente, a pesquisa realizou

se no período julho/75 a novembro/76, cobrindo sete países da 

Amperica Latina. Utilizaremos os dados relativos a dois desses 

países: Brasil (Brasília, Capital ou Plano Piloto e Cidades Sa 

télites) e Argentina (Capital e Gran Buenos Aires) • 

No Brasil, consti tuem a amostra'47 escolas com alunos de 

cinco níveis de escolaridade: la" 4a., 6~. e 8a. série do 19 

grau e 3a. série do 29 grau. Perfazem um total de 2.414 alunos 

conforme a Tabela n9 1: 7 Trabalharemos apenas com alunos de qu~ 

tro níveis escolares com as seguintes idades e anos previstos de 

escolaridade: 

Nível 11 : 9 e 10 anos de idade, ~ anos de escolaridade. 

Nível 111: 11 e 12 anos de idade, 6 anos de escolaridade. 

Nível IV 13 e 14 anos de idade~ 8 anos de escolaridade. 

Nível V 3a. série do 29 Grau, 16, 17 e 18 anos de idade~ 11 anos de esco 
laridade. 

l~.M.Castro et aI., Custos e Determinantes da Educação: O Caso 
de Brasília (Ri~de Janeiro: Programa ECIEL, 19781, p.15. 
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TABELA N9 1 

AMOSTRA DO BRASIL 

19 GRAU 29 GRAU 
REDE 'IDrAL 

la. 4a. 6a. 8a. Diurno Noturno 

I2\TIl1\l()S ALUN.JS ALUNOS AllJNOS ALUOOS ALUNOS 

- OFICIAL (SUBrorAL} 444 402 338 316 135 181 1.816 

BRAS!LIA 135 135 120 120 88 96 694 

TAGUATINGA. 149 137 59 79 29 76 529 

CEILÂNDIA 121 90 80 79 ... ... 370 

PIJ\NALTrnA 39 40 79 38 18 9 223 

- PARI'ICUIAR (SUBTOI'AL) 89 135 117 98 64 64 598 

BRAS !L IA 69 105 88 98 95 64 519 

TAGUATINGA 20 30 29 - ~ - 79 

... 'IUrAL 533 537 455 414 230 245 2.414 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976. 

Na Argentina, constituem a amostra 68 escolas, total de 

2.555 alunos de quatro nlveis de escolaridade: 19 ano, 49 ano, 

69 ano primário e ultimo ano secundârio Cbacharelato ou têcni 

co), conforme a Tabela n9 2. Constarão deste estudos os alunos 

de três níveis de escolares com as seguintes idades e anos pr~ 

vistos de escolaridade: 

Nível 11: 49 ano pr.imârio, 9 e 10 anos de idade, 4 anos de escolaridade. 

Nível III: 69 ano pr:illârio, 11 a 12 anos de idade, 6 anos de escolaridade. 

Nível IV: ultimo ano secundârio, 16, 17 a 18 de idade, 12 a 13 anos de 
escolaridade. 



N!vEL DE 

ESQ)IARIDADE 

N 
N!VEL . I (n) 

N 
N!vEL II (n) 

N 
NIvEL III (n) 

N 
N!vEL IV (n) 

TABELA N9 2 

AMOSTRA DA ARGENTINA 

PRJMÂRIO ~IO 
Cbacharelato1 

ESI'ATAL 

131.0 
(507) 

105.2 
(533) 

94.3 
(567) 

PARI'ICUIAR. ESI'ATAL 

49.0 
(1801 

39.0 
(182) 

36.0 
Cl69) 

11,0 
(112) 

PARI'ICUIAR 

... 

14.0 
(110) 

N 330.5 124.8 
(531) 

11.0 
Cl12) 

14.0 
(110) 'roI'AL 

'roI'AL 

'roI'AL 

(n) (1 627) 

N 
(n) 

N 
(n) 

455.3 
(2 1581 

(25. OI 
(222) 

483,9 
(2 555) 

T1!cNlCO 

ESI'ATAL 

3.6 
(175) 

3.6 
(175) 

3,6 
(175) 

13 

Fonte: M.E. de Bianchi et alo, Los Determinantes en la Educa.ción en la Ar
gentina (Buenos Aires: FIEL/ECIEL, dicienbre 1976), p.48. 

N = Tamanho da População (e:n milhares) 

n = Tamanho da Anostra (em alunos) 
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IV - OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os dados que utilizamos, coletados pelo Programa ECIEL 
/ 

no Brasil e na Argentina, provem de dois tipos de instrumentos 

aplicados: 

(i) Questionário do Aluno que levantou características sôcio-eco 

nômicas, histôria da vida, aspiraçôes e atividades com rela 

ção ao processo escolar. Utilizamos em nosso trabalho as 

questões n9 1 (sexo}, n9 2 (idade}, n9 15 (educação da mãe), 

n9 18 a 22 (referentes ã ocupaç~o do pail, n9 32 (posse de 

cartilhas e livros escolares) e n9 35 (se estuda fora da es 

cola), conforme o modelo no Apêndice B. 

(ii) Testes de Ciências (I, II e III} adaptados dos testes do IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) pelo Programa ECIELi ver o Apêndice C. 

Os testes foram elaborados de modo a avaliar conhecimen 

tos de ciências ( geo3rafia, biologia, quimica e física), 

conhecimentos que n~o sao totalmente desvinculados de conteúdos 

escolares, mas referem-se sobretudo a principios gerais, indepeg 

dente do fato dos alunos terem estudado especificamente cada um 

dos tópicos._ Os testes visam medir conhecimentos e habilidades 

intelectuais em ciências e a capacidade de aplicá-los. As que~ 

tões foram classificadas conforme a taxionomia dos objetivos edu 
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cacionais, dom!nio cognitivo, de Blooml
•

8 

são questões de conhecimentos evocados por recogniçãoou 

memõria (designado como Objetivo Al, questões de compreensão (O~ 

jetivo B), de aplicação de conceitos (Objetivo C) e de raciocí 

nio (análise ,s!ntese e avaliação, Objetivo D). Há ainda, nos 

Testes II e III, questões de prática (Objetivo El, que visam me 

dir conhecimentos de experiência prãtica em ciências!9 As que~ 

tões do Teste de Ciências se distribuem em cada objetivo confor 

me a Tabela n9 3. 

Os coeficientes de fidedignidade (Kuder~Richardson 20) 

dos escores globais dos grupos testados no Brasil são satisfatô 

ldEste domlnio ê fundamental para a implementação da avaliação v! 
gente. ~ o domínio em que tem ocorrido a maioria dos trabalhos 
em desenvolvimento curricular e onde encontramos as mais claras 
definições de objetivos expressos em termos de comportamento do 
aluno:' B.S. Bloom, <2E-cit., p.6. 
Bloom distingue, no domlnio cognitivo, seis categorias: o conhe 
cimento ou informação (knowledge) e as habilidades e capacidades 
intelectuais (arts or skills + knowledge = abilities) que englo 
b~m a compreen~ etaplicação, a anâlise, a sIntese e a avali~ 
çao (comprehension, ~pplication, analysis, syntesis,evaluation). 
Em nosso trabalho, utilizaremos a denominação geral habilidades 
cognitivas para designar as seis categorias, a denominação ra 
ciocinio (higher processes, conforme o termo usado pelo IEA) pa 
ra designar o conjunto das categorias análise, síntese e avalia 
ção e o tenro marória para designar o conhecimento ou infornação. 

l~ IEA procedeu a uma cuidadosa classificação das questões s~ 
~o a taxionomia. Inicialmente uma comissão de especialistas 
classificou os itens, que depois foram reclassificados por gru ..... 
pos de oito pessoas experientes e bem preparadas, em onze pa~ 

ses. "O mêtodo adotado para a clac;sificação final foi escolher o 
valor modal atribuído a cada questão em de cada país como repre 
sentativo daquele país e então escolher o valor modal para os dI 
ferentes países como o valor definitivo". As diferen~as de cla~ 
sificação qeveram-se a diferenças de currículum, provaveis dif~ 
renças de ênfase no ensino e à classificação de um mesmo itemp~ 
ra populações mais novas ou mais adiantadas nos níveis de escola 
ridade. L.C. Comber and J .P. Keeves, ~. cit., p.30-32. 
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rios. Encontram-se entre 0.66 e 0.84. A parte de variância que 

pode ser explicada por erros de medida vai de 34% a 16%,conforme 
os dados abaixo~ 

Teste I 4a. sêrie: 0.77 

Teste 11 6a. ... serie: 0.66 

Teste 11 8a. série: 0.84 e 

Teste 111 - 3a. série/29 grau : 0.75.2 o 

Não ternos dados sobre os coeficientes de .f idedignidade 

dos testes na Argentina, mas é pertinente comparar esses resulta 

dos com os coeficientes semelhantes encontrados pela Pesquisa do 

IEA, que inclui um outro pais latinoamericano, o Chile, conforme 

mostra a Tabela n9 4. 

TABELA N9 3 

NOMERO DE QUESTÔES POR OBJETIVO DO TESTE DE CI~NCIAS 

~ TESTE A B C D E TOTAL 
(Série) 

TESTE I 11 14 9 6 - 40 
(4a. Série) 

TESTE 11 

(6a. e 8a. Séries) 12 12 5 4 8 40 

TESTE 111 do 29 Grau 

(3a. série ou 
, 
Ultimo 7 13 11 6 3 40 

Secundário) 

Fc~te: Pesquisa ECIEL, 1975/1976 

2°Nicia Be~sa,"As Medidas de Rendimento Acad@mico: Avaliando o 

Instrumento de Avaliação", in C.t1.Castro et aI., Determinantes de 

Escolaridad~ e Rendimento na América Latina, Capo IV, (Rio de Ja

neiro: programa ECIEL, 1978). 
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TABELA N9 4 

COEFICIENTES DE FIDEDIGNIDADE (KUDER-RICHARDSON 20) 

DOS TESTES DE CI~NCIAS 

TESTE I TESTE II TESTE III 

L Austrália - 0.87 0.85 

2. Bélgica (FI) 0.78 0.74 0.75 

3. Bélgica (Fr) 0.77 0.80 0.75 

4. Chile 0.86 0.79 0.63 

5. Inglaterra 0.84 0.89 0.88 

6. FRG 0.79 0.84 0.81 

7. Finlândia 0.82 0.80 0.87 

8. França - - 0.82 

9. Hungria 0.82 0.85 0.80 

10. !ndia 0.84 0.78 0.64 

llo Irã 0.68 0.57 0.59 

12. Itália 0.87 0.81 0.86 

13. Japão 0.81 0.89 -
14. Palses Baixos 0.79 0.85 0.89 

15. Nova Zelândia ... 0.86 0.88 

16. Escócia 0.83 0.88 0.89 

17. Suécia 0.79 0.83 0.85 

18. Tailândia 0.72 0.65 0.54 

19. Estados Unidos 0.86 0.83 0.81 

Valor Hédio 0.82 0.83 0.82 
- . 
N9 de Questões 40 80 60 

i 

Fonte: L.C.Comber and J.P. Keeves, ~.cit., p.99. 
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Pela razão de trabalharmos com os objetivos do Teste de 

Ciências como subtestes, calculamos as correlações (de Pearson) 

entre a nota global do teste e as notas parciais das questões de 

Memôria (A), de Compreensão (B), de Aplicação (C) e de Raciocí 

nio (D) com o objetivo de saber se mediam habilidades difereQ . 

tes, a exemplo do que fizerem Comber e Keeves: 1 Conforme mostram 

as Tabelas n9s 5 e 6, as correlações entre a nota global e os 

subescores são moderadas e altas em sua maioria devido aos itens 

comuns entre o escore global e os parciais. Variam entre 

e 0.87 em Brasllia e entre 0.51 e 0.79 na Argentina. 

0.84 

Jâ as correlações entre os Objetivos A, B, C e D, ao co~ 

trârio , em sua maioria são baixas ou moderadas. Variam de 0.18 

a 0.55 em Brasília e de 0.24 a 0.47 na Argentina. Os valores 

mais baixos referem-se às correlações entre os objetivos extre 

mos como Memôria e Racioclnio e os valores mais altos a categ~ 

rias vizinhas. Observa-se a mesma tendência entre as questões 

de Prâtica, Objetivo E,(que pretende medir a experiência prãti-

ca em ciências atravês de um teste escrito) e o grupo das que~ 

tões A, B, C, D (chamadas teóricas). Estes resultados indicam 

que os subtestes medem habilidades cognitivas diferentes e podem 

ser usados para os fins propostos para a pesquisa. 

Uma consideração de ordem geral pode ser feita a respe! 

to das anãlisesefetuadas em relação aos resultados obtidos nos 

objetivos A. B, C, D e E. Memória e Compreensão são as habili 

dades que apresentam resultados mais regularmente significativos. 

Podemos pensar que esses resultados advêm de características dos 

subtestes. Uma das características poderia ser o reduzido núme 

ro de questões em cada um dos outros subtestes, Aplicação, Racio 

cinio e Prâtica e outra, a excessiva dificuldade de algumas que~ 

tões. 

21 L . C. Comber and J.P. Keeves, ~. cit., p. 101-104 



TABELA N9 5 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO CPEARSON) ENTRE A NOTA GLOBAL (TCi) 

E SUBESCORES (A, B, C, D, E) DOS TESTES DE CI~NCIAS I, II e 

III, POR N!VEL DE ESCOLARIDADE, NO BRASIL 

A 
N!vEL 

VARJÃVEIS TCi B 

(Teste) C 
D 

TCi 1.0 1.0 
AOCD 1.0 1.0 

Ir A 
tI) B 

C 
D 

TCi 1.0 0.96 
AOCD 0.96 1.0 

III A 
(Ir) B 

C 
D 
E 

TCi 1.0 0.97 
AOCD 0.97 1.0 

IV A 
(Ir) B 

C 
D 
E 

TCi 1.0 0.98 
AOCD 0.98 1.0 

V A 
(IIr) B 

C 
D 
E 

Fonte: Pesquisa"ECIEL, 1976 
• •. não há dados. 

A B C D E 

0.74 0.85 0.76 0.64 · .. 
0.71 0.84 0.74 0.62 · .. 
1.0 0.49 0.42 0.33 · .. 

1.0 0.51 0.41 · . . 
1.0 0.37 · .. 

1.0 · .. 
0.69 0.76 0.65 0.48 0.57 
0.71 0.78 0.65 0.47 0.31 
1.0 0.33 0.35 0.18 0.22 

1.0 0.39 0.23 0.26 
1.0 0.19 0.26 

1.0 0.18 
1.0 

0.79 0.87 0.79 0.70 0.74 
0.74 0.84 0.75 0.66 0.50 
1.0 0.55 0.55 0.44 0.46 

1.0 0.63 0.58 0.55 
1.0 0.51 0.49 

1.0 0.44 
1.0 

0.77 0.78 0.67 0.67 0.41 
0.74 0.77 0.62 0.65 0.18 
1.0 0.48 0.41 0.41 0.21 

1.0 0.29 0.42 0.20 
1.0 0.30 0.15 

1.0 0.17 
1.0 
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TABELA N9 6 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO (PEARSON) ENTRE A NOTA GLOBAL (TCi) 

E SUBESCORES (A, B, C, D, E) DOS TESTES DE CI~NCIAS I, II e 

III, POR N!VEL DE ESCOLARIDADE, A:KGBNTINA 

A 
NMIS VARI1\VEIS TCi B 

(Teste) C 
D 

TCi 1.0 1.0 
AOCD 1.0 1.0 

H A 
(I) B 

C 
D 

TCi 1.0 0.96 
AOCD 0.96 1.0 

III A 
(II) B 

C 
D 
E 

'lei 1.0 0.98 
AOCD 0.98 1.0 

IV A 
(IH) B 

C 
D 
E 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975 

. .. não há dados. 

A 

0.72 
0.72 
1.0 

0.75 
0.77 
1.0 

0.71 
0.73 
1.0 

B C D E 

0.78 0.74 0.54 · .. 
0.77 0.73 0.54 · .. 
0.35 0.37 0.24 · .. 
1.0 0.41 0.28 · .. 

1.0 0.26 · .. 
1.0 · .. 

0.75 0.64 0.51 0.56 
0.78 0.66 0.51 0.32 
0.38 0.35 0.24 0.25 
1.0 0.39 0.26 0.24 

1.0 0.24 0.23 
1.0 0.20 

1.0 

0.79 0.63 0.61 0.45 
0.78 0.64 0.63 0.27 
0.47 0.29 0.34 0.14 
1.0 0.25 0.32 0.34 

1.0 0.29 0.13 
1.0 0.11 

1.0 
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o número de questões em cada subteste e os coeficien 
tes de Correlação Ponto-Bisserial (rpb) estão nas tabelas n9s 7, 

8, 9 e 10: 2 O número de questões varia bastante em cada objeti

vo e nos três testes (I, 11, 111), assim corno o número de ques

tões com o Coeficiente de correção Ponto-Bisserial excessivamen 

te baixo, que não discrimina suficientemente alunos de alto e 

baixo desempenho no teste. Pode-se observar que os subtestes 

de Memória e Compreensão têm numero maior de questões nos tes

tes I e 11. Raciocínio tem menor nUmero em todos os testes e 

Aplicação tem um número maior de questões no teste 111. Em 

Aplicação, também no subteste 111, está o maior numero de peE 

guntas com o Coeficiente de Correlação Ponto-Bisserial muito 

baixo. Pela distribuição combinada dos dois fatores em cada 

um dos subtestes é possível haver algum viés nos resultados.Mas 

nenhum dos subtestes está totalmente isento desses aspectos. 

O estudo realizado por Nícia Bessa sobre a validade 

aparente dos testes, dificuldade dos itens e seu poder de dis 

criminação nos grupos testados em Brasília, indica a adequação 

dos testes mas com reservas quanto ao vocabulário empregado e 

à apresentação de assuntos, nem sempre familiares às crianças 

brasileiras. Os testes são considerados aceitáveis, mas difí

ceis. Em suma, a evidência disponível a respeito dos testes 

sugere que se prestam para o tipo de estudo que nos propomos 

no presente trabalho. Os testes são tecnicamente apropriados, 

satisfazendo as exigências teóricas usuais. 

22 N. Bessa ~. cito 

( 
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TABELA N9 7 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO PONTO-BISSERIAL Crpb) DOS ITENS COM 

OS ESCORES TOTAIS DO TESTE I (4a. S~RIE), BRASIL 

OBJETIVO ~RIA f.}l.) CCMPREENSÃO (B) APLICAÇÃO (C) RACIOC1NIO (D) 

N9 de N9 da rpb N9 da rpb N9 da rob N9 da rpb 
Questões Questão Questão Questão Questão 

1 1 0.22 2 0.43 5 0.40 8 0.34 
2 3 0.37 4 0.36 6 0.17* 9 0.38 
3 12 0.18* 7 0.29 10 0.35 14 0.32 
4 13 0.12* 16 0.27 11 0.39 20 0.20 
5 18 0.27 17 0.30 15 0.37 30 0.33 
6 21 0.41 23 0.45 19 0.40 36 0.35 
7 22 0.34 24 0.36 26 0.29 
8 25 0.35 28 0.39 27 0.22 
9 33 0.48 29 0.21 38 0.26 

10 34 0.17* 31 0.27 
11 39 0.12* 32 0.15* 
12 35 0.41 
13 37 0.30 
14 40 0.51 

'IDI'AL 11 questões 14 questões 9 questões 6 questões 

Fonte: N. Bessa, ~. ci~ .. , p. 37 

* = rpb excessivamente baixo. 
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TABELA N9 8 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO PONTO·BISSERIAL (rpb) DOS ITENS COM 

OS ESCORES TOTAIS DO TESTE DE CI~NCIAS 11 (6a. E 8a. S~RIES), 

BRASIL 

OBJETI\U r.~RIA (A) <n1PREENsNJ (B) APLICAÇÃO (C) RACICCINIO (D) 

N9 de N9 da rpb N9 da rpb N9 da rpb N9 da rpb 
Q.lestões <).Iestão <).Iestão <).Iestão <).Iestão 

1 1 0.30 2 0.36 4 0.39 9 0.08* 
2 5 0.20 3 0.39 10 0.33 12 0.34 
3 6 0.01* 15 0.25 11 0.32 14 0.24 
4 7 0.22 21 0.28 22 0.32 25 0.36 
5 8 0.24 23 0.39 36 0.38 
6 13 0.21 24 0.29 
7 26 0.35 29 0.18 * 
8 27 0.03 30 0.33 
9 28 0.09* 31 0.19 'lê 

10 34 0.21 32 0.32 
11 35 0.43 33 0.31 
12 37 0.33 

'IUrAL 12 questões 11 questões 5 questões 4 questões 

Fbnte: N. Bena, 2E. • c i t., P • 37 

* = rpb excessivamente baixo. 
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TABELA N9 9 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO PONTO-BISSERIAL (rpb) DOS ITENS COM 

ESCORES TOTAIS DO TESTE DE CI~NCIAS 111 (3a. S~RIE/29 GRAU), 

BRASIL 

ORJETIVO 

N9 de 
OJ,estões 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

'lDTAL 

Fonte: 

* = 

Mt"M:jRIA (Al CCMPREENSÃO (B) 

N9 da rpb N9 da rpb 
Questão Questão 

2 0.30 4 0.38 
9 0.37 15 0.29 

14 0.50 20 0.33 
17 0.49 24 0.11* 
21 0.29 26 0.38 
25 0.32 27 0.33 
32 0.40 28 0.52 

29 0.28 
33 0.39 
34 0.36 
35 0.30 
36 0.01* 
37 0.15* 

7 questões 13 questões 

N. Bessa, QE. cit., p. 37 

rpb excessivamente baixo. 

APLICAÇÃO tC) RACIOC!NIO (O) 

N9 da rpb N9 da rpb 
OJ,estão OJ,estão 

6 0.14* 1 0.43 
7 0.15* 3 0.28 
8 0.20 5 0.19* 

10 0.39 11 0.29 
12 0.15* 18 0.46 
13 0.42 19 0.37 
16 0.09* 
22 0.21 
23 0.39 
30 0,33 
31 0.13* 

11 questões 6 questões 
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TABELA N9 10 

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO PONTO-BISSERIAL (rpb) DOS ITENS DO 

OBJETIVO E (PRÁTICA) DOS TESTES DE CI~NCIAS II e III (6a. E 

8a. S~RIES E 3a. S~RIE/29 GRAU), BRASIL 

OBJETIVO P R 1\ T I C A 

Teste II 

N9 de N9 da rpb 
Questões Questão 

1 16 0.21 

2 17 0.19* 

3 18 0.27 

4 19 0.13* 

5 20 0.14* 

6 38 0.36 

7 39 0.23 

8 40 0.19* 

TOTAL 8 questões 

Fonte: N. Bessa, ~. cit., p. 37 

* = rpb excessivamente baixo 

tE) 

III 

N9 da rpb 
Questão 

38 0.26 

39 0.26 

40 0.28 

3 ...s!uestões 



v - PROCEDIMENTOS E ANÂLISE 

A - COMPARAÇÃO DE M~DIAS E ANÂLISES DE VARIÂNCIA 

Adotamos a seguinte estratégia de análise empírica dos 

dados no presente trabalho. Veremos inicialmente as médias gl~ 

bais no Teste de Ciências e as médias em cada uma das habilida 

des cognitivas, segundo a taxionomia de Bloom (Objetivos A,B,C e 

D) e em questões que supõem prática em laboratório (Objetivo E). 

Os alunos foram agrupados por país, por tipo de escola e por ní 

vel de escolaridade. Controlando sempre por essas três variá 

veis, serão realizadas separadamente anâlises de variância 23 das 

médias globais e das médias em cada objetivo, agrupando-se os a 

lunos por ocupação do pai, por educação da mãe, por sexo e por 

localização da escola -- apenas em Brasília (Plano Piloto e Cida 

des Satélites). Ver Apêndice C. 

A separação dos grupos por país e por tipo de escola, 

pública e particular, baseia-se nas características próprias 

de cada pais e de suas redes escolares. No Brasil a rede públ! 

ca é totalmente mantida pelo governo, enquanto que a particular 

de primeiro e segundo graus mantêm-se com as contribuições dos 

alunos e só é subsidiada indiretamente, através de bolsas de es-

23 O tipo mais simples de análise de variância ( abreviadamente, 
ANOVA), consiste em agrupar as observações com base numa única 
propriedade e verificar se as diferenças entre os grupos são ma! 
ores do que dentro dos grupos e se são estatiscamente signific~ 
tivas. ~ o modelo usado neste trabalho. Veja-se J.P.Guilford e 
B.Fruchter, Fundamental Statisti_cs in Psychology and Education 
(Fifth Editioni Tokyo: Mc Graw-Hill, 1973), p.229. 
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tudo e possíveis dotaçoes oficiais ou particulares. A clientela 

das duas redes escolares @ basicamente proveniente de camadas so 

ciais diferentes, das mais modestas nas publicas e das médias e 

altas nas particulares. 

Isso se reflete nos custos sociais globais (custos à! 

retos globais, mais custos pessoais dos alunos) que são mais el~ 

vados nas escolas particulares, como ficou demonstrado nas anál! 

ses de custo das escolas de Brasília:" O tipo de escola, pública 

ou particular, é utilizado como proxy de nível sócio-econômico do 
aluno e de qualidade da escola. 

Utilizamos ainda o critério de localização dessas esc~ 

las, Plano Piloto ou Cidades satélites. No Plano Piloto concen 

tra-se a população de nível sôcio-econômico e cultural mais ele 

vado e ai se localiza a maioria das escolas particulares. 

A rede publica ou oficial tem custos sociais globais 

mais baixos que a particular e maior concentração de alunos das 

camadas mais pobres nas unidades localizadas nas cidades satéli 

tes~5 

Na Argentina a rede publica é extensa, 92% dos estabe 

lecimentos dependem do governo federal ou estadual e apenas 8% 

sao particulares 26 e são subsidiadas. Aqui o tipo de escola p~ 

nao ser proxy de nível sôcio-econômico do aluno e, talvez, repre 

sentar mais propriamente as características qualitativas da esco 

la. 

24 C.M.Castro et aI., ~.cit., Capo V. 

25 Brasil, Distrito Federal, Secretaria de Educação e Cultura, 
Séries Histôricas, Estudo Preliminar (DEPLAN-DP,s/d),p.29. 

26 M.E. Bianchi et al.~ ~.cit-, p.S. 
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o critério de anglise dos dados por níveis de escola 

ridade baseia-se na prôpria estrutura dos testes. Na Pesquisa 

ECIEL,conforme foi dito na seçao anterior, os testes foram or 

ganizados tendo em vista o nível escolar do aluno: Nível II(4a. 

série), 111 (6a.serie), IV (8a.sêrie) e V (3a.sêrie/29 Grau) em 

Brasília e nível 11 (4a.sêrie), nível 111 (6a.série) e nível IV 

(último secundário) na Argentina. 

A variável ocupaçao do pai foi incluída como indicador 

sócio-econômico. Entre outras coisas, indica a capacidade de ar 

car com os custos da escolarização e, nesse sentido, ê 

renda~7 Loxley utilizou-a com sucesso na anglise de 

des cognitivas apresentadas por estudantes de pais de 

pacionais de níveis diferentes. 28 

proxy da 

habilida 

grupos ocu 

A educação da mãe é apontada como a variável que cara c 

teriza a"família educog~nica" ou a influ~ncia decisiva da educa 

ção da mãe no rendimento escolar e anos de escolaridade dos fi 

lhos. são bastante significativos ~esse sentido os resultados 

obtidos por Sanguinetty;9 estudando anos de escolaridade em tr~s 

cidad es de países diferentes da América Latina. 

A variável sexo ê uma das mais conclusivas nos resul 

tados dos Testes de Ci~ncias analisados por Comber e Keeves 30 com 

os dados da Pesquisa do IEA. Loxley 31 constatou que as habilida 

27 J.Sanguinetty, "Determinants of Years of Schooling in Indiv! 
duals: a Study in Three Latin American Cities" (United Nations, 
Development programme ECIEL, s/d), p.9. 

28 "Professional class", "clerical class" e "industrial 
class" são as tr~s categorias ocupacionais utilizadas por 
ley, ~.cit., p.20. 

29 J.Sanguinetty, ~.cit., p.ll. 

30 L.C.Comber and J.P. Keeves, ~.cit., p.55 e 139. 

worker 
W.Lox 

31 W.Loxley, "Cognitive Abilities and Achievement Scores of Mex! 
can, Black and White Students in the United States" (Mexico City: 
Comparative International Educational Society Conference, March 
14,1978), p.6. 
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des cognitivas diferem de acordo com a combinação dos fatores ra 

ça, sexo e classe social. 

Em resumo, pretendemos estudar neste trabalho as rela 

çoes entre as variáveis em questão, a partir das seguintes hip~ 

teses: 

1. As habilidades cognitivas se distribuem de modo diferente nos 

diversos estratos ,sociais e culturais. 

2. Compreensão, Aplicação e Raciocínio sao habilidades mais afe 

tadas pelos fatores sócio-econômicos e culturais do que Memória. 

Pelo caráter exploratório do estudo nao serao realiza 

dos testes de hipôtese propriamente ditos. Tentar-se-á fazer 

a "validação das hipóteses através da congruência entre resulta 

dos empíricos de amostras diferentes: 2 A probabilidade dos re 

sultados encontrados não serem simples flutuação de amostragem 

mas, uma real associação entre as variáveis, será dada pelos Tes 

tes T de Student e pela Distribuição de F. 33 

Resumindo, serão examinadas variáveis relativas a dois 

países, dois tipos de escolas e três a quatro níveis de escolari 

dade. O rendimento desses grupos será comparado por sete variá 

veis de ocupação do pai, seis de educação da mãe, duas de sexo 

e duas de localização de esco.la Isso em relação a seis variá 

veis dependentes que são a nota global e cada uma das 

des cognitivas especificadas. 

habilida 

32 C.H.Castro, A Prática da Pesquisa (S.Paulo:Hc Graw-Hill,1977), 
p.lOI. 

-
33 J.P.Guil'ford e B.Frutcher, ~.cit., p.149-17I. Veja-se ta~ 
bém P.G. Hoel, Estatlstica Elementar (S.Paulo: Atlas, 1977), p. 
188-195 e p. 296-297. 
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Para efeito de clareza, considerando o grande volume de 

dados, serão apresentados, inicialmente, os resultados obtidos 

primeiro em cada um dos procedimentos estatísticos utilizados: 

as notas globais no Testes de Ciências através da comparaçao 

das medias e atraves de análises de variância. Será utilizado 

o modelo mais simples com apenas uma variável de classificação~4 

Os alunos serão agrupados por ocupaçao do pai, depois, separad~ 

mente, por educação da mãe, por sexo e por localização da esco 

la. Após as notas globais, sera examinado o rendimento nas habi 

lidades cognitivas: Memória (Objetivo A), Compreensão (B), Apl! 

cação CC) e Raciocínio (Dl, também atraves da comparação das me 

dias e do mesmo modelo de análise de variância com as quatro va 

riáveis mencionadas. Por ultimo, serão vistas as medias e as 

análises de variância relativas às questões de Prática Cexperiêg 

cia prática, Objetivo E), apenas com a variável localização de 

escola e dados adicionais sobre a existência de laboratórios nas 

escolas. 

Todas as questões certas, nos subtestes A, B,C, D e E, 

têm igualmente o valor 1.0. Entretanto, como vimos na Tabela 

n9 3, cada um dos subtestes tem um numero diferente de questões. 

Para efeito de comparação das medias, adotamos o procedimento 

mais simples de padronização das mesmas, a sua transformação em 

percentuais de respostas certas em cada subteste. Analogamente, 

adotamos o mesmo procedimento para as notas globais. Vale entre 

tanto ressaltar que entendemos a transformação em percentual co 

mo uma medida de aproximação. A própria qualidade das pergug 

tas, seus conteúdos e seus diferentes índices de dificuldade,além 

do aspecto subjetivo da aprendizagem expressa pelo aluno na res 

posta, tornam impossível avaliar sua equivalência real. Num es 

tudo desta dimensão, não se pode levar em conta a experiência an 

terior do aluno .. Assim, determinada questão classificada como 

de aplicação, por exemplo, pode ter sido resolvida de memória 

por um aluno muito familiarizado com ela. Esses aspectos nos in 
duzem a ai1alisar os dados considerando as limitações que lhes 

são inerentes. 

94 'idne"'Way classification", V.P. Guilford, 9,E..cit., p.230. 
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1. Médias Globais Obtidas nos Testes de Ciências 

As médias globais no Testes de Ciências expressas em~ 

centuais de respostas certas em cada grupo estão representadas 

nos Gráficos n9 1, para o Brasil e n9 2 para a Argentina. A va 

riável ocupação do pai 35 está representada apenas com três extra 

tos, dois extremos e um intermediário: profissionais liberais 

e empresários mêdios (nível 2), ocupações não manuais (nível 4) 

e ocupações manuais não especializadas (nível 7). A variável edu 

cação da mãe está representada por três estratos: instrução su 

perior, instrução mêdia (secundária ou 29 ciclo) e não tem estu 

dos. Sexo é dicotômica (masculino e feminino) e localização da 

escola também, (Plano Piloto e Cidades Satêlites, apenas em Bra 

sília). Controlamos todos os dados por tipo de escola, pública 

e particular. 

A simples comparação das mêdias globais dos alunos no 

Teste de Ciências, quando agrupados por ocupação do pai e educa 

ção da mãe, mostram que os fatores de ordem familiar e sócio-ec~ 

nômico-culturais estão associados às variações de desempenho do 

aluno na escola. 

Tanto no Brasil, como na Argentina, alunos filhos de 

pais das categorias ocupacionais mais elevadas sócio- economica 

mente (níveis ocupacionais 2 e 4),tendem a ter melhores mêdias 

que os filhos de pais trabalhadores manuais não especializados 

(nível 7). Quando, nesses países, os mesmos alunos são agrup~ 

dos sob outro critêrio, educação da mãe, as melhores mêdias sao 

35 Foi utilizada por ECIEL a escala de prestígio ocupacional d~ 
senvolvida por B.Hutchinkson em seu estudo Mobilidade e Traba 
lho: um Estudo na Cidade de são Paulo (Rio de Janeiro: Centro 
de Pesquisas Educacionais, 1960) e modificada por Aparecida Joly 
Gouveia, Ensino Mêdio e Desenvolvimento (S. Paulo: Melhoramentos, 
1969), que ê composta de 7 nlveis: 1 - Altos Cargos e Grand~s Ig 
dustriaisi 2 - Profissionais Liberais, Gerência e Empresarios 
Mêdios, 3 - Supervisão de Trabalhos não manuais, 4 - Ocupaç~es não 
rranuais, 5 - supervisão de Traba.lho Manual, 6 - Ocupações Manuais Especial~ 
zadas, 7 - Ocupações M:muais não Especializadas. 
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GRÃFICO N!l 
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% 

GRÃFICO Ni 2 
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dos alunos filhos de mães com instrução universitária ou média 

(secundária ou de segundo grau). Observe~se apenas que há casos 

em que alunos, com mãe de educação média tem desempenho melhor 

que os de mãe universitária. Mas ambos os grupos tendem a ter 

melhor desempenho que os filhos de mães s:em estudo. 

Os dados relativos a sexo são bastante consistentes,al~ 

no do sexo masculino tem as melhores médias sistematicamente nos 

dois países, exceto nas escolas particulares da Argentina, onde 

a relação se inverte nos níveis II e III. Essa flutuação pode 

ser devida a caracterlsticas de clientela conforme 

da equipe responsavel pela pesquisa na Argentina: 6 

observações 

Conforme assinalam Comber e Keeves e Loxley37alunos do 

sexo masculino apresentam melhor rendimento em ciências. Consi 

deramos sexo, para fins de pesquisa social, um discrim~nador só 

cio-cultural. Os conhecimentos de Física, Química, Biologia, en 

globados sob o título geral de Ciências, dizem respeito à expl! 

cação dos complexos fenômenos da terra e da vida, que as pessoas 

vivenciam ou manipulam no dia-a-dia. Os jogos infantis, os brin 

quedos, alguns tipos de expectativas em torno da criança, as ocu 
~ 

paçoes e lazer masculinos sao, em nossa sociedade, mais estimu 

lantes e desafiantes para o homem do que para a mulher desdernui 

to cedo, dentro das categorias cognitivas que estão sendo medi 

das na prova de ciências. Os padrões sociais valorizam a intel! 

gência e o engenho do homem. Espera-se da mulher o segundo lu 

gar. E no desempenho escolar, em países de padrões conservadores 

como Brasil e Argentina, essa expectativa deve estar se realizan 

do ainda em grande escala nos níveis primário e médio: 8 

36 f.~.E.Bianchi et.al., 9l?cit., p.66-69. 

37 L.C.Comber e J.P.Keeves, QR.cit. p.142. W.Loxley, estudando 
a combinação dos fatores raça, sexo e classe social, encontrou 
melhor desempenho em matemática e ciências entre os homens, em 
todos os grupos. QE.cit., p.14. 

38 Veja-se tambêm A.J.Gouveia, liA Escola Objeto de Controvér 
sia", C~dernos de Pesquisa, n9 16, março, 1976, p.lS-19. 
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A localização da escola, discriminador apenas para as 

'escolas de Brasília, é considerada também um indicador sócio

-econômico. As Cidades Satélites são núcleos urbanos já exis 

tentes na áre~ na época da construção da capital ou formados com 

as migrações internas de trabalhadores de reduzida qualifica

ção profissional, os "candangos", vindos de regiões pobres do 

país. Nas Cidades Satélites (na amostra incluem-se Taguatinga, 

Ceilândia e Planaltina), concentram-se as populações mais 

bres do Distrito Federal e, no Plano Piloto, os grupos de 

veis sócio-econômicos mais elevados. 

PQ .. n1 

Supondo que as escolas refletem seu contexto global, 

sao coerentes os resultados mostrando médias mais elevadas, na 

maior parte dos casos, entre os alunos da capital. Sabe-se que 

o ensino público de primeiro grau da Capital (Plano Piloto), é 

68% mais caro que o ensino público das' Cidades Satélites. 
Quanto às escolas de segundo grau, o ensino público na Capital 
custa 40% mais que o das cidades satélites. 39 

Importa saber agora se as diferenças de médias segundo 

as variáveis utilizadas são significativas estatisticamente. A 

Tabela n9 11 resume os valores de etª2 quando F é significativo~O 

Os resultados completos das análises de variância realizadas en 

contram-se no Apêndice E, Tabelas n9 E-l a E-4. 

--------- ----
39 C.M. Castro et. al., p.259 

40 Etª-2 (eta-squared) "is calculated by dividing the between 
groups sum of squares by the total sum of squares. This stati~ 

tic is a measure of the proportion of variance in the dependent 
variable that is explained by the independent variable". "The 
value of eta 2 will be 1.0 if and only if there is no variabili 
ty within-eãch category of A and there is some variability 
between categories. The index will be zero if and only if there 
is no difference among the means of the categories. Therefore, 
eta 2 = O indicates that there is no effect of A". H. H. 'Nie 
;t al,SPSS - Statistical Package for the, s~c~al Sciences, S~ 
cond Edition (New York) , pp. 260 e 401. 'A e o atributo pelo 
qual se agrupam os dados, como ocupação do pai, por exemplo, em 
nosso caso. Veja-se também Mueller, Schuessler & Costener, Sta 
tistical Reasoning in Sociology (Boston: Houghton Miffin, 1970), 
p. 325-333. 
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TABELA N9 11 

VALORES DE eta 2 QUANDO ~ ~ SIGNIFICATIVO (0.01, 0.05 e 

0.10) NAS ANÂLISES DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS GLOBAIS DO TESTE DE CI 

~NCIAS, POR OCUPAÇÃO DO PAI (Ocp) , POR EDUCAÇÃO DA MÃE (Edro), POR 

SEXO (Sx) E POR LOCALIZAÇÃO DE ESCOLA (Esc), NO BRASIL E NA ARGEN 

TINA. 

N!VEL PA!S ~ Ocp 
(Série) 

BR. Pub. 0.11 

Parto -11 

(4a. ) 

ARG. 
pub. 0.08 

Parto -
Pub. -BR. 
Parto -111 

(6a. ) 
ARGo Pub. 0.11 

Parto -
Pub. -BR 
Parto -IV 

(8a. ) 
ARG. Pub. . . . 

Parto . . . 
BR. 

pub. 0.06 

V Parto 0.08 . 

(UI t. Pub. -
Sec. ) ARG. 

Parto -

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975/1976 

Significa não testado 

Quando F não é significativo 

Edro Sx Esc 

. 0.06 0.02 0.12 
0.10 -

0.06 -
0.06 0.01 · .. 
0.03 -

0.04 - -
0.06 0.01 

- - · . o 

- 0.04 
0.09 - 0.05 

. . . . . . . 
. . . ... · . . 
- 0.13 

0.08 0.07 0.18 

- 0.08 

0.08 - · .. 
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Nos niveis II e III a varigvel que discrimina melhor é 
2 educação da mãe chegando, eta até 0.10, valor razoavel tratan 

do-se de variáveis não muito robustas como as aqui usadas. Para 
2 o nível v, a variável mais forte é sexo, chegando eta a 0.13. 

~ um dado bastante confiável considerando o tamanho das sub-amos 

tras, 112 e 198 casos. Significa que as diferenças de rendimen 

to nos dois sexos se faz sentir mais no último ano secundário. 

Os dados mais consistentes em todos os níveis resultam da com 

binação do tipo e localização da escola. são significativos em 

t d •. h d 2 18 i o os os n1ve1S c egan o eta a O. no n vel V (3a. Série do 29 

Grau) . 

2. Médias Obtidas nos Objetivos A, B, C e D 

Rapidamente apresentados os resultados que expressam os 

principais determinantes dos escores globais nos testes, podemos 

passar ao tópico deste trabalho, os resultados referentes ao es 

tudo da distribuição das habilidades cognitivas Memória, Com 

preensão, Aplicação e Raciocínio (Objetivos A, B, C e D) pelas 

caracteri~ticas ocupação do pai, educação da mãe, sexo e locali 

zação da escola. 

As questões de Memória, classificadas como objetivo A, 

sao questões de conhecimento ou de informação funcional~lcomo as 

designou o IEA. Envolvem a evocação de conceitos, de métodos e 

processos ou de um padrão, estrutura ou composição. segundo 

Bloom, "para efeito de mensuração, a situação de evocar envolve 

pouco mais do que trazer à mente o material apropriado. Ainda 

que possa ser requerida alguma alteração do material, esta ê uma 

parte relativamente pequena da tarefa. Os objetivos, a este 

vel de conhecimenio, dão mais ~nfase aos processos psicológicos 

de rnemória".4 2 são símbolos com referentes concretos, tais 

1,1 L.C. Comber e J.P.K~eves, ~.cit., p.312. 

'2 B.S. Bloom et aI., ~.2!.., p.171. 

como 
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termos técnicos, datas, acontecimentos, pessoas, lugares, p~ 

drões de julgamento e organização para tratar fenômenos. Uma 

dessas questões apresenta urna tabela de dados de dias da semana 

horas e temperatura e cinco alternativas de nomes de instrumen 

tos, isolados ou combinados, termômetro, relõ]io, barômetro e ré 

gua. Pergunta-se com quais desses instrumentos teriam sido torna 

da-s as medidas. 43 

As questões classificadas corno pertencentes ao Objet~ 

vo B, Compreensão, são relativas à compreensão de uma comunica 

ção, tal corno ela se apresenta, seú~ precisar perceber outras im 

plicações. são questões de entendimento embora no seu nível 

mais simples. Envolvem habilidades que dão ênfase aos processos 

mentais de organização e reorganização do material dado ou evo 

cado para ser atingido o objetivo, e incluem-se aqui as inferên 

cias. Urna destas questões no Teste de Ciências é a seguinte:"Se 

você tomar seu pulso e a freqüência respiratória, imediatamente 

antes e depois de uma corrida de 50 metros, você esperaria encon 

tar ( ... )'~4 são então dadas cinco alternativas de aumento ou di 

minuição do pulso combinadas ou não com respiração. 

o terceiro grupo de questões foi classificado como Obj~ 

tivo C e contém questões de Aplicação. Referem-se ao uso de abs 

trações em situações particulares e concretas. Numa dessas que~ 

tões é apresentada a mesma tabela da questão do Objetivo A, com 

leitura de dias da semana, horas e temperatura. Pergunta-se: "Num 

desses dias começou a soprar um vento frio. Quando você acha 

que isso aconteceu?" 4 
5 A pergunta supõe o conhecimento de dias 

da semana, horas e temperatura e reflexão para aplicar o conheci 

mento à situação. 

4 3 Teste de" Ciências Naturais (lI} , Questão n9 1 (Programa ECIEL , 
Folheto 4) • Ver Apêndice D. 

4 4 Teste de Ciências Naturais (I) , Questão n9 28 (Programa ECIEL , 
Folheto 2}. Ver Apêndice D. 

4 5 Teste de Ciências Naturais (11) , Questão n9 4 (Programa ECIEL I 

Folheto 4) • Ver Apêndice D. 
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o quarto grupo compõe~se de questões que supõem Anâli 

se, Síntese e Avaliação, ou seja, processos de Raciocínio ("high 

processes" no teste original do IEA) .46 são questões que visam 

avaliar o desempenho dos alunos em questões de ciências que en 

volvem processos mentais mais complexos. Implicam na identifi 

cação e análise de elementos e suas relações ou princípios de or 

ganização, a formulação ou julgamento de hipóteses baseadas na 

análise dos fatos envolvidos e a capacidade de identificar incon 

gruências lógicas. O teste inclui questões tais como: "Qual dos 

seguintes procedimentos experimentais servirá melhor para deter 

minar a eficácia na vacinação de crianças contra o sarampo?" são 

então apresentadas cinco alternativas de uma experiência de vac! 

nação e exposição ou nao exposição ao sarampo de 50 crianças es 

colhidas ao acaso ou escolhidas entre as que já tiveram sarampo 

ou entre as que não tiveram. 47 

Analisaremos o comportamento das variáveis independe~ 

tes, ocupação do pai, educação da mãe, sexo e localização da es 

cola, em relação a cada uma das habilidades cognitivas. 

A exemplo das médias globais dos Testes, para fins de 

comparaçao, as médias foram transformadas em percentuais de res 

postas certas, em cada um dos objetivos conforme mostram os gr~ 

ficos que se seguem. 

Pretendemos saber se, considerando determinada caracte 

ristica do grupo, corno a ocupação do pai ou o tipo de escola, se 

há diferença entre as mêdias em cada um dos objetivos. Quais 

alunos são mais bem sucedidos em memória e em raciocínio?Aqueles 

cujos pais tem posição mais elevada, ou os filhos de pais de oc~ 

paçoes mais modestas, ou o fator ocupação do pai não influencia 

46 L.C.Comber e J.P.Keeves, ~.cit., p.312. 

47 Teste de Ciências Naturais (II}, Questão n9 9 (Programa EX:IEL , 
Folheto 4). Ver Apêndice D. 
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o êxito nesta ou naquela habilidade? Cabe aqui tambêm indagar 

que habilidades cognitivas estão sendo enfatizadas pela escola, 

memorização ou compreensão e raciocínio? 

a. Ocupação do Pai 

Em relação à variável ocupaçao do Pai a comparação das 

mêdias transformadas em percentuais de,respostas certas em cada 

sub-amostra encontra-se nos Gráficos 3 e 4. Observa-se, prime! 

ro, que existe uma relação direta entre ocupação do pai e as mé 

dias obtidas, no sentido de quanto mais alta a ocupação do pai 

na hierarquia de prestígio social, maiores tendem a ser as mé 

dias dos grupos. Segundo, observa-se que as diferenças tendem 

a ser menores nos níveis escolares mais adiantados, refletindo 

assim a maior influência da escola ou a maior seletividade pr~ 

via a esse nível. 

Na Tabela n9 12 apresentamos as diferenças máximas en 

tre as médias percentuais nos objetivos,conforme os gráficos n9 

3 e 4, comparando-se os níveis ocupacionais "profissionais libe 

rais e empresários médios", "ocupações não manuais ou burocrá 

ticas" e "ocupações manuais não especializadas" (níveis 2, 4 e 

7). Abandonamos as diferenças entre sub-amostras em que pelo me 

nos uma das duas fosse excessivamente reduzida (10 casos ou me 

nos) . 

Observa-se que os percentuais de diferença mostrados são 

regularmente maiores nas habilidades B, C e D do que em A.Embora 

não tenhamos feito aqui testes de significância das diferenças 

entre as médias, os dados indicam que as diferenças tendem a ser 

maiores no 'desempenho relativo às habilidades cognitivas mais ~ 

plexas. Esse fato estaria evidenciando a influência maior do fa 

tor ocupação do pai em questões que exigem habilidades de Com 

preensão, Aplicação e Raciocínio do que em questões que 

apenas a memorização de conhecimentos. 

supoem 
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TABELA N9 12 

DIFERENÇAS MÂXIMAS ENTRE AS MtDIAS PERCENTUAIS NOS OBJETIVOS A, 

B, C e D, ENCONTRADAS NOS NIvEIS ESCOLARES lI, III, IV e V COM 

PARANDO-SE OS NIvEIS OCUPACIONAIS 2, 4 e 7*', BRASIL E ARGENTINA. 

Objetivo A B C D 

Pais 

41 2 
I 

4\ 2 ~ 2 e 4 2 e 7 2 e e 7 2 e 4 2 e 7 2 e e 7 
!Escola I i 
I 

I 
I Pub. % 8 10 10 22 8 10 9 18 

BR 
I Parto % 12 X 9 X 11 X 6 X I 

lPub. % 
7 i 7 

I 
7 13 15 20 9 14 

ARG 

lPart. % X 6 X 6 12 21 14 10 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975/1976 

*2, Profissionais liberais 
.. 

mêdios; e empresarios 

4, Ocupações nao manuais 

7, Ocupações manuais não especializadas. 

X uma das sub-amostras, pelo menos, tem 10 casos ou menos. 
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GRÃFICO N!4 

MEDIAS PERCENTUAIS OBTIDAS NAS QUESTÓES DE MEMÓRIA (A I, COMPREENSAO (B), APU
CACAo (C) E RACIOciNIO (O) DO TESTE DE CIENCIAS, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÜBLI
CAS E PARTICULARES DA ARGENTINA, AGRUPADOS POR OCUPAçAO DO PAI~ 
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b. Educação da Mãe 

Com educação da mae usamos o mesmo procedimento. Trans 

formamos as médias em percentuais de respostas certas, conforme 

os Gráficos n9 5 e 6 para o Brasil e Argentina, respectivamente. 

Na Tabela n9 13 apresentamos as diferenças mâximas entre as mé 

dias percentuais obtidas nos objetivos, pelos alunos agrupados 

segundo a educação da mãe, considerando-se 

rio, Médio (29 Grau no Brasil e Secundário 

Estudo. 

TABELA N9 13 

os niveis Universitá 

na Argentina) e Sem 

DIFERENÇAS MÂXlMAS ENTRE AS M~DIAS PERCENTUAIS ENCONTRADAS NOS 

NíVEIS ESCOLARES lI, III, IV e V COMPARANDO-SE OS NíVEIS DE 

ESCOLARIDADE DA MÃE, UNIVERSITÂRIO(U), M~DIO(M) E SEM ESTUDO 

(SE), BRASIL E ARGENTINA 

Objetivo A B C D 

i~ 
I 

PaIs 
I 

UeM U e SE UeM Ue SE UeM Ue SE UeM U e SE 
I 

IEscola 
I I 

I I Pub. % 3 I 5 10 18 11 7 11 14 
I 

I 

BR. I 

I 
i 

I 
I 

Parto % 7 12 9 I X 9 X 8 X 
r 

, 
! 

i i 

3 10 7 I 20 5 20 4 19 pub. % : i 
I I 

ARG. 
I 

I 
I 

Parto % X I X X i X X X X X 
i I 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975/1976 

X uma das sub-amostras tem 10 casos ou menos. 
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GRÃFICO Nq 5 

ME-OlflS PERCENTUAIS OOTIOAS NAS QUESTÕES DE M[MÕRIA (A 1, COMPREENSÃO ( [1 l. APli
CAÇÃO (C) E RACIOciNIO (O) 00 TESTE DE CIÉr.CI1\5, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS rüoLl-

CAS E PARTICUL ARES 00 BRASIL, AGRUPADOS POR EDUCAÇÃO DA MÀE.* 
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GRtiFICO N2 6 

MEDIAS prRCENTUAlS onTIOA5 NAS CUES'fÕES OE ME.MÕnIA (A l. COMrflEENsÃo (B l, APLI
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Observa-se, pelas diferenças das médias percentuais, 

conforme mostram os gráficos n9 5 e 6 e a Tabela n9 13, que os 

alunos filhos de mães de educação universitária tendem a ter me 

lhores médias que filhos de mães sem estudo. Entretanto as di 

ferenças entre alunos com mães de escolaridade universitária ou 

média são mais atenuadas e, frequentemente as posições se inver 

tem nos níveis II e III, onde filhos de mães de escolaridade mé 

dia obtém melhores notas que filhos de mães de nível universitá 

rio~8 Parece um resultado contraditório a não ser que se admita 

a interferência de outros fatores. g bem possível que maes de 

nível médio trabalhem menos fora que as universitárias e dêem ma 

is atenção aos filhos, inclusive no reforço ao trabalho escolar. 

No caso de filhos de mães sem estudo, se são muito pobres, tam 

bêm costumam trabalhar fora e ter pouco tempo para atender os fi 

lhos. Os dois fatores, educação da mãe e tempo de convivência di 

ária com o filho podem estar combinados. 

-Note-se que a comparaçao nas escolas particulares ficou 

prejudicada pelo reduzido número de casos nas suJ:,-·amostras. Como 

em ocupaçao do pai, as diferenças percentuais tendem a ser mais 

altas nas habilidades mais complexas, objetivos B, C e D, do que 

em conhecimentos mais simples, Objetivo A. 

c. Sexo 

A variável sexo foi tratada como as anteriores. A com 

paração das médias percentuais encontra-se nos Gráficos n9 7 e· 8 

e, na Tabela n9 14, encontram-se as diferenças máximas entre as 

médias percentuais obtidas pelos alunos do sexo masculino e femi 

nino, conforme dados dos mesmos gráficos. 

48 Resultados semelhantes foram encontrados nos dados sobre exa 
mes vestibulares de estudantes universitarios. Lúcia França 
Siano, Determinantes do ~xito do Vestibular na Universidade Fed~ 
ral do Esplrito Santo - UFE,Têse de Hestrado (Rio de Jãneiro, PUC/RJ, 

1977), p. 69-71. 
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TABELA NÇ> 14 

DIFERENÇAS MÂXlMAS COMPARANDO-SE AS M~DIAS PERCENTUAIS NOS OBJE 

TIVOS, OBTIDAS POR ALUNOS DOS NlvEIS ESCOLARES lI, III, IV e V, 

DO SEXO MASCULINO (M} e FEMININO (F), BRASIL E ARGENTINA 

Objetivo A B C D 

Pais 

~ M e F M e F M e F M e F 

Escola 

pub. % 10 8 6 10 

Parto % 13 11 7 6 

pub. % 3 7 6 8 

Parto % 5 8 10 5 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975/1976. 

Os alunos do sexo masculino obtêm melhores médias que 

os do sexo feminino em todos os objetivos, mas nao hã regularid~ 

de no sentido de melhor desempenho de um dos sexos em determina 

da habilidade. Na Argentina, as diferenças são ligeiramente 

menores que no Brasil e há casos em que as mulheres obtém melho 

res notas .. Com poucas exceções, os percentuais máximos de dife

renças entre as médias ocorrem no ültimo ano secundário, a favor 

dos homens, no Brasil e na Argentina. Isso poderia estar refle 

tindo a preparação dos alunos do sexo masculino 9ara cursar o ni 

vel superior, opção mais definida para os homens, em certos mei 

os, do que para as mulheres. 
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GRÀFICO N~ 7 

MEDIAS PERCENTUAIS _ OOTlDAS NAS QUESTÕES DE MEMORIA (A), COMPREENSÃO ( B l. APLI-
CAÇÃO (C) E RACIOCINIO (O) 00 TESTE DE CI[NCIAS, PELOS AIUNUS DAS ESCOl.AS PÚBLI-' 
CAS [PARTICULAR[S DA ARGENilNA, AGFlUPADOS POR SEXO.* 
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As diferenças máximas de desempenho nas habilidades 

cognitivas ê menos acentuada por sexo do que por ocupação do pai 

e por educação da mãe. Chegam a 10%, 11% e 13% por sexo, enqua~ 

to que alcançam 18%, 20%, 21% e 22% por ocupação do pai e 18%, 

19% e 20% por educação da mãe. Tambêm, como dissemos, são menos 

acentuadas as diferenças em cada habilidade cognitiva, não ocor 

rendo diferenciação nItida entre A e B, C, E como por ocupação do 

pai e educação da mãe. 

d. Localização da Escola 

Com esta última variavel utilizamos os mesmos proced! 

mentos anteriores. Os resultados encontram-se no gráfico n9 9 e 

na Tabela n9 15. 

TABELA N9 15 

DIFERENÇAS MÂXIMAS ENTRE AS M~DIAS PERCENTUAIS NOS OBJETIVOS, O~ 

TIDAS POR ALUNOS DOS N!VEIS II, III, IV e V DAS ESCOLAS POBLICAS 

E PARTICULARES DO PLANO PILOTO (PP) E CIDADES SAT~LITES(CS), BRA 

SIL. 

~ 
Objetivo A B C D 

PAIs 

~ PP e CS PP e CS PP e CS PP e CS 

Escola 

pub. % 5 12 8 9 
BR. 

Part.% 20 17 17 16 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 

• 
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GRÁFICO N' 9_ 
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Observa-se que, em conjunto, as diferenças de médias 

entre os alunos do Plano Piloto (Capitall, e das Cidades Satéli 

tes são mais favoráveis aos alunos das escolas do Plano Piloto, 

que tendem a obter melhores medias, tanto nas públicas como nas 

particulares. Isso pode estar refletinfo os recursos e a meto 

dologia da escola como também o nível sócio-econômico dos alu 

nos ou os dois fatores combinados, o que é mais provável. 

Quanto às habilidades cognitivas específicas dos subtes 

tes, embora nao tenhamos feito testes de significância de médias 

nas escolas públicas, as diferenças tendem a ser maiores em Com 

preensão, Aplicação e Raciocínio do que em Memória. Já nas esco 

las particulares, embora as diferenças percentuais entre as no 

tas obtidas no Plano Piloto e nas Cidades Satélites sejam bem 

mais elevadas do que nas públicas, as diferenças de desempenho 

em cada um dos objetivos são menos pronunciadas. Esse resultado 

pode estar confirmando a influência de fatores sôcio- econômicos 

no desempenho relativo a cada uma das habilidades cognitivas. 

A exemplo do que foi observado na comparação das médias 

globais do Teste de Ciências, resta examinar a significância es 

tatística desses dados. Foram realizadas análises de variância 

para cada uma das variáveis, incluindo-se nas análises todos os 

níveis ocupacionais na variável ocupação do pai (1 a 7), todos 

os níveis de educação da mãe (1 a 6), masculino e feminino na va 

riável sexo e Plano Piloto e Cidades Satélites na variável loca 
2 

lização da escola. Na Tabela n9 16 estão os valores de eta ~ 

do F é significativo. Na Tabela n9 17 estão as percentagens de 

casos nas quatro variáveis, em que F é significativo. As análi 

ses de variância encontram-se no Apêndice E, Tabelas n9 E-5 a 

E-20. 

A análise das Tabelas n9 16 e n9 17 se fará conside 

rando, primeiro, que o valor de eta
2 

(cujo valor máximo é 1.0), 

indica a proporção de variância das médias que é explicada pela 

variável independente utilizada. segundo, conforme o maior ou me , 
nor número de casos, em que as diferenças de médias entre os 
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IBR. , I ,: I I" 10.07' 0.011 0.03!0.06 : ipart . ,-, - I - ,O.10"O.08! - - , 0.09 ': - - - 0.08 li ,I ! I 

A 'I I , . , 1\ , • I I 11" 
I I I ,'li I 'I ,I I I 'I ~larória; \PUb. 0.0510.04; - I •• o: 0.05 ! 0.03 I - I' o •• li 0. 01 1 - I - ••• li , i 

- I ARG 1 ! I li I \: I, !I • •• I··· j ••• I ••• 

i ___ ' I Pilrt. I - I - j 0·1. i o o • - i - 1 M 7 i • o • ): o. 08, - ) -' • •• 11 ! I I--

, r I" " I ' \ 'i i! 'I'" 
! 13 R • I Pu b 1 . o . 14 I O. o 4 I o. o 3 i o. o 8 Ii o . 0;8 ! O. OS! o . 04 ! o. O 4 ,i O. O 4' - o . o 5 I O. 09, O • 13' O. o 7 i O. 10 ' O. 14 

Parto ! 0.19 : 0.11 I - I 0.06,10.04 0.0310.07 I 
B : I 'I I l---!i . I 

! I ! ! I I 
Cempreen.soc, I ARG. ,rub. 0.0510.08 ' 0.04 i 0.0 5[ ! 0.05 ••• 

C 

I\plicaçoo 

D 

RLlcioclnio 

Fonte: 

I o o 4 I 0.1 o I o o 2' o. o .. IPélrt . I I - " •• ; • i ••• ': " I I ••• I I . I I I _i, " "----"----;----' 

'\'PUbl. 10.07 i - 10.031 - :i O• 04 i - - I - li - I - \ 0.02110.0411 ! 
13 R t \ I I I) I _ _:; _ i _ _ _ ,: o . o 6 o . o 2: O. o 7 o .10 

'I
Part . - -, - i - 1,0.08 0.09 I' i I I I 

! _1 i l \j 1. ' I 

i! , I \'" 3 ;, I I o o 2' , ) . o 4 'I o. o 5 -, • •• 'i o . o 3 o . o - I ••• f: - I - " • •• I , : 

I ' " " \ 1 ' ... ! I ••• ! o. 06 1 - i··· I: o . 08 - - 1 ... II o. o 6 i o. 05 - • •• I i ' 
061 - : - I - !!O.O~ - , - i - !~ 0.011 - 1 0 ' 01 ,0.05 ::0.05 I 0.03 0.10 

i - i 0.02 11 ' 
, I 

0.04 

0.06 

0.06 

i -
I 

0.02 0.07 n n.., 0.0 3 I: 

• • • • •• 11'" 

Pesquisa ECIEL, 1975/1976. 

significa não testado 

quando ~ não é significativo 
U1 
,j:>. 



55. 

grupos foram maiores do que as diferenças de médias dentro dos 

grupos e for.~ estatisticamente significativos, os dados 

mais ou menos consistentes com as hipóteses formuladas. 

TABELA N9 17 

serao 

PERCENTAGEM DE CASOS, NAS ANALISES DE VARIÂNCIA, EM QUE AS DIFE 

RENÇAS DE ~DIAS NOS OBJETIVOS A, B, C e D SÃO SIGNIFICATIVAS, 

BRASIL E ARGENTINA 

~ Ocp Edm Sx Esc 
Objetivos .( 

Memória % 43 43 36 100 

(A) N 6 6 5 4 
(14 ) (14 ) (14) (4 ) 

Compreensão % 50 71 71 100 

(B) N 7 10 10 4 
(14 ) (14) (14 ) (4 ) 

Aplicação % 43 43 36 100 

CC) N 6 6 5 4 
(14 ) (14 ) (14} (4 ) 

Raciocínio % 21 43 43 75 

(D) N 3 6 6 3 
(14) (14) (14} (4 ) 

-
Fonte: Pesquisa ECIEL/1975/1976 

N = número de casos significativos (0.01, 0.05 e 0.10). 

os dados entre parênteses referem-se ao numero de sub-amos 

tras pesquisadas. 
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Vimos anteriormente, na comparação das mêdias, que há 
I 

diferenças na distribuição das habilidades cognitivas em relação 

às variáveis consideradas. Vimos também que em Compreensão,Apli 

cação e Raciocínio essas diferenças se evidenciam mais do que em 

Memória. Considerando agora os valores de eta2 e o número de ca 

que 

Apl! 

sos em que as diferenças de medias são significativas,vemos 

o fator ocupação do pai afeta mais Memória, Compreensão e 

cação nos níveis mais baixos de escolaridade, níveis 11 e 

do o valor máximo de eta
2 = 0 .. 19 em Compreensão, no nível 

111 sen 

IIr. 

Comparando a influência das variáveis ocupação do pai 

e educação da mãe pelo número de casos significativos (difere~as 

significativas das médias), a educação mais elevada da mãe influ 

encia mais o desempenho em Compreensão, Aplicação e Raciocínio do 

que Memória, principalmente no Nivel 11. Em Compreensão,7l% dos 

casossao significativos e os valores de ~ta2indicam que 10% a 

11% da variância das notas se devem a esses fatores. 

Quanto ao fator sexo, confirmando resultados aprese~ 
2 tados acima, os valores máximos de eta diferem pouco de uma ha 

bilidade a outra, sendo muito próximos em Memória, eta
2 = 0.08 e 

em Compreensão, ~ta2 = 0.07 e 0.09 e ligeiramente mais baixos em 

Aplicação e Raciocínio. Sexo discrimina melhor, como também já 

vimos, no último nível onde está a maior parte dos casos signif! 

cativos. 

A variável localização da escola mostra diferenças 

significativas em todas as habilidades cognitivas e em todos os 
~ 

níveis. Há quase 100% dos casos significativos e os valores ma 

ximos de eta2 são 0.14 em Compreensão, 0.10 em Aplicação e Racio 

cinio, enquanto que em Memória é 0.07. 

Em resumo, consideradas as variáveis ocupaçao do pai, 

educação da mãe e sexo, os dados são mais consistentes com as hi 

póteses formuladas em relação a Memória (A) e Compreensão (B). 

Considerada a variável localização da escola os dados são mais 

consistentes em relação a Memória (A), Compreensão (B) e Aplic~ 
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~o (C). O fato de, em alguns níveis, os testes terem menos 

questões em Aplicação (C) e Raciocínio (D) pode estar interfe 

rindo nos resultados. Se assim for, os resultados mais compar~ 

veis são os de Memória e Compreensão. 

A]significância estatística dos dados permitem con 

cluir que os resultados não se devem a simples flutuação de a 

mostragem, mas sim, a diferença de médias entre os grupos con 

forme as variáveis de classificação utilizadas. 49 

Conforme a Tabela n9 18, no conjunto dos dados gerados 

pelas variáveis ocupação do pai, educação da mãe e sexo, contr~ 

lando-se essas variáveis nos dois países por escola pública e 

escola particular, observamos que há maior percentagem de casos 

significativos nas escolas públicas, tanto no Brasil como na 

Argentina. No Brasil a variável ocupação do pai discrimina me 

lhor nas escolas públicas, onde há 56% de casos significativos, 

enquanto nas particulares há apenas 12%. Na Argentina, a vari~ 

vel, que melhor discrimina as variâncias de desempenho nas dife 

rentes habilidades, é educação da mãe, encontrando-se 75% dos 

casos significativos nas públicas e 42% nas particulares; ocup~ 

ção do pai apresenta 67% de casos significativos nas primeiras 

e 25% nas últimas. 

A variável sexo discrimina mais nas escolas públicas 

no Brasil, 42% de casos significativos, e/na mesma percentagem, 

nas públicas e particulares da Argentina. A maior percentagem 

de casos significativos nas escolas públicas do que nas partic~ 

lares significa que a heterogeneidade social maior na compos! 

ção das amostras deixa transparecer melhor as variâncias nas 

diferenças advindas da estratificação social. 

49 E.Nick e Sheilah R. de O. Kellner, Fundamentos de Estatísti 
ca para as Ciências do Comportamento, 2a. Edição (Rio de Janei 

ro: Renes, 1971), p. 264. 
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TABELA N9 18 

t 

PERCENTAGEM DE CASOS NAS ANÂLISES DE VARIÂNCIA EM QUE AS DIFEREN 

ÇAS DE M~DIAS NOS OBJETIVOS A, B, C e D SÃO SIGNIFICATIVAS, NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES, BRASIL E ARGENTINA. 

Escola Pública Particular 

Pais Variável Ocp Edm Sx Ocp Edm Sx 

% 56 44 62 12 44 31 

BRASIL N 9 7 10 2 7 5 

(16 ) (16 ) (16) (16 ) (16 ) (16) 

% 67 75 42 25 42 42 

ARGENTINA N 8 9 5 3 5 5 

(12) (12 ) (12 ) (12) (12) (12) 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975/1976 

N = Número de casos significativos (0.01, 0.05 e 0.10). 

Os dados entre parênteses referem-se ao número de 

sub-amostras pesquisadas. 

3. Médias Obtidas no Objetivo E 

As questões de Prática (Objetivo E) nao constituem, no 

Teste de Ciências, um objetivo comportamental, a exemplo dos 

objetivos A, B, C, D, que ligam-se à taxionomia de Bloom. Ao 

contrário, pretendem medir conhecimentos de experiência prática 

em laboratôrio. Distinguem-se das questões A, B, C, D que sao 

consideradas teóricas. 

Como mostramos acima, na apresentação dos dados (Tabe 

las n9 5 e 6), as correlações entre A, B, C, D juntos e E é bai 

xa ou moderada. Considerou-se assim o instrumento como aceitável 

para os fins propostos, quais sejam, medir diferentes tipos de 

conhecimentos. 
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As questBes de Prâtica s6 foram incluIdas para os nI

veis escolares 111, IV e V. Como na análise das notas globais 

e dos objetivos A, B, C, D, as médias foram transformadas em 

percentuais de respostas certas, representados no Gráfico n9 

10. Processamos as análises de variância das medias apenas 

para Brasília, escolas públicas e particulares, por localiza

ção da escola, Capital (Plano Piloto) e Cidades Satélites. Na 
2 Tabela n9 19 são apresentados os valores de eta quando F é 

significativo. Os dados completos das análises de variância 

encontram-se na Tabela N9 E-2l. Tentando captar melhor o com

portamento dessa variável, que parece depender estreitamente do 

processo escolar, comparamos os resultados obtidos com dados 

da Pesquisa ECIEL sobre a existência de laboratórios nas esco

las. 

TABELA N9 19 

VALORES DE ETA 2 QUANDO F ~ SIGNIFICATIVO NAS ANÂLISES 

DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS NAS QUESTÕES DE PRÂTICA (OB

JETIVO E), OBTIDAS POR ALUNOS DAS ESCOLAS POBLICAS E 

PARTICULARES DO PLANO PILOTO E CIDADES SAT~LITES(BRA-

SILIA), BRASIL. 

Nível (Série) 11 111 IV V 

(4a. ) (6a. ) (8a. ) (3a./2a.G) 

2 
0.06 0.02 eta ... 0.02 

N9 de Casos . . . 451 410 467 

Fonte: Pesquisa ECIEL/1976. 

Não há qu~stBes do Objetivo E no teste do Nível 11. 

A simples existência de laboratórios não implica em 

maior rendimento em Ciências nas questBes de Prática. Há até 

uma relação inversa entre as médias nas questBes de Prática e 

a existência de laboratórios, se considerarmos os dados refe 



GRÁFICO N9 10 

MEDIAS PERCENTUAIS OBTIDAS NAS QUESTÕES DEPRÃTICA (EI DO TESTE DE CI~NCIAS, 
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rentes às escolas públicas da capital e das cidades satélites 

conforme a Tabela n9 20 com as médias expressas no 

n9 10. 

TABELA N9 20 

EXIST~NCIA DE LABORATORIOS NAS ESCOLAS,POBLICAS 

E PARTICULARES, BRASIL 

Gráfico 

Escola Pública Particular 

Grau P1. Piloto Cid. Sat. P1. Piloto Cid. Sat. 

N 2 6 2 -
19 (10 ) (9) (7 ) (2) 

% 20 32 29 -

N 5 4 3 -
29 (6 ) (3 ) (3) -

* % 83 133 100 -
N 7 10 5 -

Total (16 ) (l21 (lO) (2) 

% 44 83 50 -
Fonte: C. M. Castro et. alo, ~. cit., p. 204-206 

N = Número de laboratôrios 

Os dados entre parênteses referem-se ao número de esco

las pesquisadas. 

* Valor devido ã existência de escolas com mais de um la

boratório, Química e/ou Biologia e Física. 

A pouca influência da existência dos laboratórios é 
2 confirmada pelos valores de eta = 0,02 e 0,06, conforme vimos 

na Tabela n9 19. 

Entretanto, não se conclua dai, contrariando toda evi 

dência empírica, que os laboratôrios não são importantes para a 

aprendizagem de ciências. Como não dispomos de nenhum dado ad! 

cional, com~ por exemplo, o número de horas de uso por aluno, a 

pFesença de assistentes e a prôpria qualidade dos laboratórios, 
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SOmos levados a optar pela possibilidade de não haver uso efe

tivo e eficiente do laborat8rio, já que não parecem influen

ciar conhecimentos práticos em ciências. De fato, há urna situa 

ção muito peculiar no Distrito Federal. As escolas mais fre 

qüentemente equipadas com laboratorios são aquelas de constru-

ção mais recente, localizadas nas cidades satélites. 

em que pese o efeito positivo dos laboratôrios, se é 

usados, predomina a diferenciação sôcio-econBmica da 

ASSim, 

que sao 

clientela 

e a própria organização e funcionamento dos dois tipos de esco 

la. 

B. MODELOS MULTIVARIADOS 

Após a comparação das médias e as análises de variân

cia apresentadas acima, foram efetuadas regressões para esti

mar a força de algumas variáveis explanatórias em cada uma das 

habilidades cognitivas: Memoria, Compreensão, Aplicação e 

Raciocínio (Objetivos A, B, C, D) e questões de Prática (Obje

tivo E). Foram estimados modelos aditivos separadamente para 

cada urna das habilidades, para cada nível de escolaridade, nos 

dois países. A hipótese subjacente a esse procedimento é que 

as variáveis explicativas têm em conjunto determinada influên

cia sobre o nível de rendimento do aluno que pode ser diferen 

te do seu efeito isolado. Como se trata de rendimento em habi 

lidades cognitivas interdependentes mas diferentes, supomos que 

as variáveis explicativas podem atuar de forma diversa em cada 

uma delas. 

As regressoes incluíram as seguintes variáveis: Ocu

paçao do Pai, Educação da Mãe, Idade, Tipo de Escola (Pública e 

Particular apenas), Cartilhas e Livros Escolares e Estuda fora 

da Escola. Só Bràsilia levantou dados para a variável Carti-

lha e Livros Escolares, que têm três opções: "tem todos os 

livros necessários", "tem alguns" e "não tem nenhum". A variá

vel Estuda fora da Escola especifica "se estuda com alguém, a 

dulto ou companheiro'~ "se estuda sozinho" ou "não estuda fora 

da escola". 
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A variável Idade, incluida como variável explicativa, 

requer algumas considerações. A hi?ótese é de qUê os alunos que 

estão dentro das idades previstas para os diversos níveis esco 

lares, são aqueles que entraram mais cedo para a escola, nao 

foram reprovados e, portanto, não se atrasaram. Devem ser os 

bem sucedidos, os de melhor rendimento, o que lhes deve dar con 

dições de melhor desempenho nos testes. Assim, idade não é 

estritamente uma variável explicativa, é antes uma medida de 

rendimento do aluno e, de certa forma, da eficiência da escola 

levando o aluno à aprendizagem necessária ao êxito nos testes 

e exames. Se ele tem bom rendimento no Teste de Ciências para 

sua série e está na idade prevista, significa que há uma cor

relação entre rendimento das provas da escola e rendimento do 

Teste. Portanto, mais do que variável explicativa do rendimen 

to, idade parece ser uma alternativa de mensuração dos resulta 

dos da escola. Feita essa ressalva, incluímos idade, como va

riável interveniente para saber, como ela se comporta em rela 

ção às habilidades cognitivas. A hipótese é de que idade afe 

ta mais as habilidades de compreensão, aplicação e raciocínio 

do que memória, porque as questões mais simples, de conhecimen 

to devem ser mais fáceis mesmo para um aluno fraco, atrasado. 

Como foi dito acima, países como o Brasil ainda nao 

dispõem de equipamentos escolares mínimos em todas as escolas, 

para todos os alunos. E nesse mínimo incluímos os livros esco 

lares. Supomos que a disponibilidade de livros e cartilhas 

escolares deve ter influência significativa no rendimento em 

ciências. Supomos ainda que são mais importantes para o êxito 

em questões de memória. 

A variável Estuda fora da Escola pretende captar a 

presença do. companheiro ou do adulto, como apoio ao trabalho 

escolar do aluno fora da escola. A presença ou ajuda de al

guém para fazer os deveres fora da escola tambêm pode signifi

car que o aluno precisa de ajuda porque não se desincumbe bem 

das tarefas. Numa ou noutra situação, estudar fora da escola 

deve ser um reforço positivo de aprendizagem, principalmente 
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nas questões mais complexas, 

Serão utilizados dois modelos de anâlises de regressao 

para cada uma das habilidades cognitivas, Memôria, compreensão, 

Aplicação e Raciocínio (Objetivos A, B, C e D) e Prática (Obje

tivo E), variáveis dependentes em cada um dos níveis de escola

ridade: níveis 11 (4a. sêrie), 111 (6a. série), IV (8a. série) 

e V (3a. série/29 grau) em Brasllia e nlveis 11 ( 4 a. S ér i e ), 

111 (6a. série) e IV (ultimo secundário) na Argentina. O prime~ 

ro modelo estimado, que chamamos de Modelo I , é o seguinte: 

em que: 

Obj = variável dependente A, B, C, D ou E. 

b O = constante 

Id = Idade, variável quantitativa 

Edm = Educação da Mãe, tratada quantitativamente, com os va-

Ocp = 

lores I a 6, em escala crescente até 5, escolaridade 

universitária, e a opçao 6, "não sabe". 

ocupação do Pai: tratada quantitativamente comosvalores 

I a 7: de altos cargos a ocupação manuais não especia

lizadas. 

Esc = Tipo da Escola, variável dicotômica (Publica = O e Par 

ticular = I). 

CL = Cartilhas e Livros Escolares, variável quantitativa com 

os valores I a 3 em escala crescente conforme a dispon~ 

bilidade de livros. 

EF = Estu.da fora da escola, variável dummy em que EF-A = "es 

tuda com alguém" da família ou companheiro e EF-S = "es 

tu da sozinho" (EF-A e EF-S = I e "não estuda fora da esco 

la" = O). 

O segundo modelo de regressao, que chamamos de Modelo 

11, também é aditivo. Foi estimado para cada uma das 
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habilidades cognitivas (Objetivos A, B, C, D) todos os níveis, 

apenas no Brasil. ~ o seguinte: 

Obj = 

Id = 

Edm = 

Ocp = 

Esc = 

Idade, dicotomizada ("dentro de idade prevista" = 1 

e fora de idade prevista" = O ).5 o 

Educação da Mãe, dummy (Em Pr, Educação Primária = ~ 
Em Sec, Educação Secundária = 1, Em Un, Educação Uni 

versitária = 1 e "Sem estudo" ou "não sabe" = O). 

ocupação do Pai, dummy (OpA, Altos Cargos, níveis ocu 

pacionais 1, 2, 3 = 1, OpM, Ocupações médias, níveis 

4 e 5 = 1 e OpB, Baixos Cargos, níveis 6 e 7 = O). 

Tipo de Escola, dicotômica (Pública = 1 e Particular 

= O). 

As variáveis incluídas são algumas do modelo ante-

rior. Educação da Mãe e Ocupação do Pai foram tratadas como 

dummies em uma tentativa de captar melhor a nao linearidade 

dos efeitos dos níveis ocupacionais e dos níveis diferentes de 

educação da mae. 

Os Coeficientes de Regressão e Valores T para cada 

um dos subtestes encontram-se nas tabelas n9 21 a 32. Obser-

50 As idades previstas ou idades ideais foram estabelecidas con 

forme a obrigatoriedade de oito anos de ensino, dos 7 aos 14 

anos (Lei n9 5692/71) e conforme a distribuição modal dos alu

nos nas escolas pesquisadas em Brasília. Aceitou-se como ida

de ideal a .prevista por lei em um ano a menos ou um ano a mais. 

Assim, foram consideradas idades previstas para 4a. série: 9, 

10, 11 anos; para 6a. série: 11, 12, 13 anos; para 8a. série: 

13, 14, 15 anos e para 3a. série do 29 grau: 16, 17, 18 anos. 

As demais idades em cada grupo foram tratadas como fora da ida 

de prevista, 
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TABELA N9 21 

COEFICIENTES DE REGRESSKO E VALORES T (entre parenteses), BRASIL 

"I.1EHÓRIA (A) = f(Id, Edm, Ocp, Esc, CL, EF) - MODELÇ) I 

NlVEL 
Id Edm Ocp Esc (Série) CL EF-1. EF-S bo N R2 

11 -0.02 -0.04 -0.03 0.02 0.42 0.50 0.36 3.33 477 0.02 

\",a.) (-1.00) (-1.00) (-O .50) (-0.09) (3.0)" (1.61) •• 0 (1.16) 

-
111 -0.02 -0.08 -0.03 -0.36 0.39 -0.19 -0.02 4.34 419 0.01 

(6a.) (-2.00) 00 (-1.33) *0* (-0,50) (-1.63)··" (2.29) " ~O. 52) (-O .05) 

-
IV 0.0 -0.05 0.13 0.97 0.15 0.69 0.91 3.07 381 0.03 

(8a.) (O .0) (-0.62) (1.62) "." (3.34)" (0.68) (1.64) .,. (2.24) •• 

V -0.01 0.13 -O .09 0.59 0.24 0.74 0.39 2.11 428 0.09 

(3a/2~':;) (-1.00) (1.86)** (1.50)·'· (3.28)· (1.60)"· (2.08)·' (1.08) 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 

F 

2.32·· 

1.72 

2.73** 

7.41" 

* = signficativo a 0.01 ou menos; ** = 0,05 ou menos e *** = 0,10 

ou menos. 

TABELA N9 22 

COEFICIENTES DE REGRESSKO E VALORES T (entre parenteses), BRASIL 

COMPREENSÃO (B) = f(Id, Edm, Ocp, Esc, CL, EF) - MODELO I 

»lVEL 
Id Edm Ocp Esc CL 

(Série) 
EF-}\ EF-S bo N R2 F 

11 -0.03 0.10 -0.29 0.39 0.66 0.52 0.47 4.05 477 0.11 9.78" 

(lta.) (-1.50) ". (l.43)'" (-3.62)· (1.39' ". (3.47) , (1.27) (1.17) 

---- ----- ---- --
.l.l.l -0.02 0.10 -0.21 0.03 0.32 0.05 0.32 4.75 419 0.06 4.68' 

(6a.) (-2.00)" (l.66)'· (-3.00)' (O .12) (l.60)' (O .15) (0.48) 

IV 0.01 0.05 0.26 2.09 0.22 0.85 0.98 2.03 381 0.12 8.13' . 
(8a.) (0.50) (0.56) (2.89) • (6.56) • (0.42) (1.85)'· (2.18) 

i! -0-:01 0.21 -O .14 1.37 0.21 0.34 0.65 2.13 428 0.17 13 .9* 

(3a /29G1 (-1.00) (2.33) * (-2.00) " (6.23) , (1.10) (0.76) (1.44)0 •• 
,. .-

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 

* = significativo a 0.01 ou menos; ** = 0.05 ou menos e *** - 0.10 

ou menos. 
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TABELA N9 23 

COEFICIENTES DE REGRESSÃO E VALORES T (entre parenteses), BRASIL 

APLI<;AÇÃO (C) = f( Id, Edm r Ocp, Esc r CL, EF) ,... MODELO I 

N1VEL Id Edm Ocp Esc CL EF-A EF-S bo N R
2 

(Série) 

11 - - - - - - - - - -
1'+ a.) 

--
!11 0.0 -0.01 -0.01 0.01 0.29 -0.07 0.01 1.59 419 0.005 

(6a.) (0.0) (-0.25) (-0.25) (O .07) (2.42)** ( -0.29) (O .04) 

-
. .IV. -0.01 0.0 0.12 0.93 0.03 0.23 0.41 1. 57 381 0.05 

(8a.) (-1.00) (O .0) (2.40) * (5.17)* (O .21) (0.88) (1.54)** 

V· 0.0 -0.06 -0.06 1.06 0.26 0.05 0.03 2.87 428 0.09 
-

(-0.75) (-1.00) (5.58)" (1.62'1'** (O .13) (O .08) 
(3a/29 C) 

(0.0) 

-.-

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 

F 

-

1.31 

4.82" 

7.07* 

* = significativo a 0.01 ou menos; ** = 0.05 ou menos e *** = 0.10 
ou menos. 

TABELA N9 24 

COEFICIENTES DE REGRESSÃO E VALORES T (entre parenteses) 

RACIOclNIO (D) =f(Id, Edm, Ocp, Esc, CL, EF) - MODELO I 

N1VEL 

(Série) Id Edm Ocp Esc CL EF-a EF-S bo 
. 

11 -0.03 0.05 -0.11 -0.38 0.21 -0.16 -0.21 2.69 

(6a.) (-3.0)* (1.25) (-2.20) ** (-2.37)*· (1.91) .* (-0.67) (-O .91) 

-
111 -0.01 -0.03 0.0 -0.01 0.22 -0.03 -0.05 1. 36 

(It ... ) (-1.00) (-1.00) (O .0) (-O .08) (2.30)** (-O .l4) (-O .24) 

IV -0.02 -0.02 0.06 0.41 0.24 0.15 0.22 0.74 -
(8a.) (-2.00)** ~O. 50) (1.50) •• * (2.73) • (2.18)" (0.76) (1.05) 

-0.01 -* 0.19 0.01 0.70 0.21 -0.41 -0.06 1.16 V· 
(3a/29'G) 

(-1.00) (3.17) , (0.20) (4.67) , (1.61) ". (-1.32) .* (-O .17) 

- - ~. 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 

BRASIL 

N R2 F 

477 0.03 3.45* 

-
419 0.0 1,00 

381 0.02 2.41*" 

428 0.13 10.03* 

* = significativo a 0.01 ou menos; ** = 0.05 ou menos e *** = 0.10 

ou menos. 
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COEFICIENTES DE REGRESSÃO E VALORES T (entre parenteses) 

ARGENTIN.A 

MEM6RIA, (A) = :f;(-ld, Edm, ocp, Esc, EF) ":' MODELO I 

NlVEL 
(Série) Id Edm Ocp Esc EF-A EF-S bo 

I_I 0.0 -0.08 -0.23 0.07 0.38 0.33 4.74 

(h.) (0.0) (-2.00)** (-5.75)* (0.50) (1.31) *u (1.17) 

1.11 (-0.02) -0.13 -0.22 -0.01 0.02 0.03 5.23 

(6a.) (-2.00)** (-1.86) ** (-5.5) * (-O ,06) (O .05) (O .07) 

IV -0.03 0.28 0.03 0.17 -0.12 -0.22 4.04 

(Olt.sec) (-3.00) * (2.5) ** (0.60) (1.0) (-O .4) (-0.7) 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975 

68. 

N R2 
F 

757 0.04 .5.75" 
:.. 

800 0.03 4.65* 

504 0'.02 2.53** 

* = significativo a 0.01 ou menos; ** = 0.05 ou menos; *** = 0.10 ou 
menos. 

TABELA N9 26 

COEFICIENTES DE REGRESSÃO E VALORES T (entre parenteses) 

ARGENTINA 

COMPREENSÃO (B) = f(Id, Edm, Ocp, Esc, EF) ~ MODELO I 

NlVEL Id Edm Ocp Esc EF-A EF-S bo N 
(Série) 

11 0.01 -0.10 -0.26 -0.25 0.01 0.13 5.39 757 

(4a.) (0.0) (-2.0)** (-5.2)* (-1.56) ••• (O .03) (0.41) 

--- --_.- -- ------- . 

111 -0.02 -0.04 -0.27 0.21 -0,43 -0.40 6.31 800 

(6a.) (-2.00)** (-O .67) (-6.75)* (1.4) *.* (-1.07) (-1.02) 

IV 0.01 0,,14 -0.01 0.03 -0.53 -0.42 4.40 504 

(Olt.Sec) (0.50) (0.9) (-0.14) (O .12) (-1.10) (-0.9) 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975 

R2 ·F 

0.03 5.40· 

0.05 8.69* 

O • O 0.48 

* = significativo 0.01 ou menos; ** = 0.05 ou menos e *** = 0.10 ou 

menos. 



TABELA N9 27 

COEFICIENTES DE REGRESSÃO E VALORES T (entre parenteses) 

ARGENT INA ' 

A~LICAÇÃO (C): = f(ld, Edro, Ocp, Esc, EF) MODELO I 
, - --- .' - - -------- -- -----

NlVEL 
Id Edm Ocp Esc EF-A EF-S bo li (Série) 

11 0.0 -0.14 -0.23 0.16 0.20 0.16 4.11 757 

(4a.) (0.0) (-3.5)* (-5.75)* (1. 23) (0.71) (0.59) 

-
111 -0.01 -0.03 -0.13 0.0 -0.02 0.12 2.84 800 

(6a.) (-1.00) (-0.75) (-4.33)' (0.0) (-O .08) (0.48) 

-------
IV 0.0 -0.04 -0.08 0.56 0.04 0.17 4.32 504 

(Olt.Sec.) (0.0) (-0.33) (-1.60)"* (3.1) • (0.11) (0.5) 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975 

69. 

R2 F 

0.05 7.73* 

0.03 4.62* 

0.02 2.62** 

* = significativo 0.01 ou menos; ** = 0.05 ou menos e *** = 0.10 
ou menos 

TABELA N9 28 

COEFICIENTES DE REGRESSÃO E VALORES T (entre parentesesl, 

ARGENTINA 

RACIOcINIO (D) = f(Id, Edm, Ocp, Esc, EF) - HODELO I 

NIVEL Id Edm Ocp 
(Série) 

Esc EF-A EF-S bo N 

11 0.0 -0.02 -0.07 -0.06 0.28 0.16 1.82 757 

(4a. ) '0 _01 (-0.67) (-2.33)' (-O .67) Cl.47) **. (0.89) 

III 0.0 0.0 -0.13 -0.05 0.21 0.22 1.81 800 

(6a.) (O .0) (O .0)" (-6.5) • (-0.62) (1.0) (1.0) 

-- --
IV -0.02 0.19 -0.02 0.33 -0.31 -0.22 2.62 504 

(Olt.Sec) (-2 .• 00)" 12.11)** (-0.50) (2.40) * (-1.1) (-p .8) 

~- ---- ---- ------

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1975 

R
2 

F 

0.0 1.63 

0.03 5.83* 

0.02 2.97*' 

* = significativo a 0.01 ou menos; ** = 0.05 ou menos e *** = 0.10 

ou menos. 
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TABELA N9 29 

COEFICIENTE DE REGRESSÃO E VALORES T (entre parentA.ses), - BRASIL 

MEMÓRIA (A)- = f(Id, Edm, Ocp, Esc) HODELO II 

N1VEL 
R2 (Série) Id Em. Pro Em. Seco Em. Uno Op A Op M Esc bo N F . 

rr 0.32 0.07 0.55 0.84 -o .14 0.20 0.08 3.78 533 0.03 3.23* 

I~a.) 11.68)** (0.39) (1.72)** (3.00)* (-O .58) (1.00) (0.4) 

In 0.36 -0.03 0.28 0.21 0.02 -0.10 0.28 4.07 4.5' 0.0 1.06 

(6a.) (2.0)· * (-1.57) *** (O .90) (0.62) (O .09) (-O .48) (1.4)**· 

Dl 0.68 0.40 0.20 0.03 -0.28 -0.42 -0.82 4.93 413 0.03 3.13* 

(8a.) (3.09)* (1.42) .. * (O .51) (O .06) (-0.96) (-1.61) .** (-3.04) * 
. 

V 0.50 -0.41 -0.05 -0.27 0.22 0.30 -0.65 3.53 470 0.08 7.12* 

(la,. 29/G) (3.12) * (-1. 70)·· (-0.17) (-0.67) (1.10) (1.58) **. (-4.06)· 

--
Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 
* = significativo a 0.01 ou menos; ** = 0.05 ou m~nos e *** = 0.10 
ou menos. 

TABELA N9 30 

COEFICIENTE DE REGRESSÃO E VALORES T (entre parenteses), BRASIL 

COMPREENSÃO (B) = f(Id, Edm, OC?, Esc) - MODELO 11 

NlVEL 
R2 (Série) Id Em.Pr. Em. Seco Em.Un. Op A Op M Esc bo N 

II 0.70 -0.23 0.43 0.73 0.93 1. 21 -0.32 4.06 533 0.13 

( !ta.) I (2.97)* (-0.9<;) 0(2) 12 _ O"') ** (3.01) * (A .f;5' • (-1.18) 
I 

t---
111 0.52 -0.21 0.32 0 •• 5· 0.61 0.49 -0.22 4.46 4.55 0.06 

(6a.) (2.6) *. (-O .95) (0.91) (1.18) (2.44)· (2.13)·· (-O .96) 

---
Dl C.94 0.72 0.65 0.49 -0.76 -0.52 -1.93 6.02 413 0.13 

(8a.) (3.91)· (2.4) • (1.54)*** (O .98) (-2.37)* (-1.79) *. (-6.65)* 

V 1.01 -0.17 -0.03 0.47 0.25 0.43 -1.36 3.64 470 0.19 

(3a/29G) (5.05)* (-0.57) (-O .08) (0.96) (1.04) (1.79)·' (-6.8) , 

--
Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 

F 

12.35' 

5.44* 

9.75' 

16.92' 

* = significativo a 0.01 ou menos; ** = 0.05 ou menos e *** = 0.10 

-ou menos, 
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TABELA N9 31 

COEFICIENTE DE REGRESS~O E VALORES T (entre parenteses), - BRASIL 

APLICAÇÃO (C) = f(Id, Edm, Ocp, Esc) 7 MODELO II 

N1VEL 
(Série) Id Em.Pr. Em. Seco Em.Un. Op A Op H Esc bo N R

2 
F 

II 0.14 0.03 -0.04 0.21 0.74 0.48 0.18 2.81 533 0.02 2.78"' 

('+a.) (0.78) (O .18) (-O .13) (0.81) (3.22)· (2.53)· (O .95) 

III 0.30 0.08 0.67 0.17 -0.02 -0.13 -0.10 2.06 455 0.03 3.35· 

(6a.) (2.72) * (O .61) (3.19)* (0.77) (-O .14) (-O .92) (-0.84) 

IV 0.45 0.28 0.36 0.13 -0.38 -0.31 -0.83 2.85 413 0.07 5.78" 

(8a.) (3.21) " (1.55) *"" (1.5) "** (O .45) (-2.11)*· (-1.82)** (-4.88) • 

V 0.06 -O .15 -0.16 -0.31 0.29 0.20 -1.13 4.11 470 0.09 7.51" 

(3aj7>'G) (0.33) (-0.58) (-0.48) (-0.72) (1. 38) •• * (O .95) (-6.28)· 

-' 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 
* = significativo a 0.01 ou menos~ ** = 0.05 ou nenos e *** = 0.10 
ou menos. 

TABELA N9 32 

COEFICIENTE DE REGRESS~O E VALORES T 
RACIOcINIO (D) = f(Id, Edm, Ocp, Esc) 

N1VEL 
(~érie) Id Em.Pr. Em.Sec Em.Un. Op A 

II 0.09 0.04 -0.06 0.41 0.36 

l "03_ ) '0,6q :0.2) (0,241 n .9S)· * (:!. no; •• 

-0.04 0.05 0.02 0.13 0.03 III 
(6a. ) (-O .4) (O .45) (0.11) (0.65) '(0.23) 

IV 0.41 0.05 0.11 -0.21 -0.16 

(8a. ) 
(3.72) , (O. 3~) (0.58) (-0.91) (-1.14) 

V 0.44 -0.20 0.03 0.29 -0,19 

(3aj7i'G) (338) , (-1.00) (O .12) (0.88) (-1.11) 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 

(entre parenteses), BRASIL 
- MODELO II 

Op H Esc bo N R2 

--

0.40 0.22 1. 76 533 0.02 

(2.67) • (~.J7\*~* 

-0.01 -o .07 1. 75 4.55 0.01 

(-O ,08) (-0.58) 

-0.06 -0.46 1. 91 413 0.05 

(-0.46) (-3.54)" 

-0.03 -0.77 2.57 470 0.11 

1-0,19) (-5,5)* 

F 

2.58" 

0.16 

3.93" 

9.49' 

* = significativo a 0.01 ou menos; 
ou menos. 

** = 0.05 ou menos e *** = 0.10 
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2 
vando-se os valores r (coeficiente de determinação da função) 

quando F é significativo, vemos que são baixos. Os mais altos 

são 0.12 e 0.17, Tabela n9 22, relativos à função explicativa 

de Compreensão. Significa que, embora os resultados t~ 99%, 

95% ou 90% de probabilidade de não serem por acaso, essa fun 

çao explica apenas 12% ou 17% do fenômeno. Em ciências so 

ciais,onde as variáveis sao complexas sob certos aspectos, 

como é o caso de alguns dos fatores em questão, esses resulta

dos são aceitáveis. Entendemos que eles representam um elemeg 

to de validação empírica da teoria. No estudo em questão,onde 

tentamos captar a influência de categorias sócio-econômicas e 

culturais na distribuição de habilidades cognitivas, os resul 

tados significativos nas análises de regressão, vem aumentar a 

consistência dos dados obtidos nos procedimentos de análise de 

variância das médias. 

Os Coeficientes de C0rrelação entre as variáveis de ca 

da função estão nas Tabelas N9 E 22-24, no Apêndice. Salvo o 

caso das variáveis "Estuda com alguém" e "Estuda sozinho", que 

será visto adiante, os coeficientes de correlação são modera

dos ou baixos e indicam a baixa colinearidade entre as variá

veis. Significa que expressam a força de variáveis explicati

vas diferentes. Analisaremos agora cada uma das variáveis 

explicativas em sua relação com as habilidades A, B, C e D. 

1. Idade 

Conforme as Tabelas n9 21 a 28 no primeiro 

Brasil e Argentina, os coeficientes de regressão da 

idade são sempre significativos e negativos. Esta 

modelo, 

variável 

variável 

deve ser compreendida a partir das considerações feitas acima. 

Mais do que. explicativa, a variável idade é ela também uma 

medida de rendimento, já que os alunos de mais idade são os 

menos bem sucedidos de seu nível haja visto terem sido repro

vados. Os coeficientes obtidos com a variável idade significam 

que, maior é a idade, menor o rendimento. Há muito pouca dif~ 

renciação entre os valores do coeficiente, 0.02, 0.03, mas, no 
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Brasil, principalmente, os dados mostram maior importância ne

gativa do fator idade para processos de Compreensão e Raciocí

nio do que para Memória. porque há mais casos significativos. O 

aluno atrasado tem algum tipo de deficiência de aprendizagem. 

Sendo os conhecimentos de Memória mais simples e assimiláveis, 

é coerente pensar que, em questões envolvendo processos mais 

complexos, os alunos mais atrasados tendam a ter menor êxito. 

Observando-se as Tabelas n9 29 a 32 onde estão os re

sultados do segundo modelo utilizado, vemos que os coeficien

tes são mais altos e confirmam os resultados acima. Estar na 

idade prevista é um fator positivo. Há maior consistência dos 

dados em relação a Memória e Compreensão, sendo que em Com

preensão encontram-se os valores mais altos do coeficiente de 

regressão chegando a 0.94 no nível IV e 1.01 no nível V (Bra

sil, Tabela n9 30). 

2. Educação da Mãe 

A variável educação da mãe aparece no primeiro modelo 

de modo bastante inconsistente: ora negativa, ora positiva, 

exceto no último nível dos dois países em que aparece muitas 

vezes como fator significativo e positivo. No Brasil os valo

res mais altos do coeficiente de regressao 0.21 e 0.19 estão 

em Compreensão e Raciocínio (Tabelas n9 22 e 24). 

O comportamento dessa variável pode ser explicado 

pelo que se observou na comparação das médias nos Gráficos n9 

3 a 9. Ocorre que as médias sobem até alunos de mães de educa 

çao de 29 grau e, muitas vezes, descem entre os que tem mae 

universitária. E~se fato e a inclusão da categoria educacional 

6, "Não sabe" em que as médias são muito próximas às de alunos 

de maes de educação primária, podem estar viesando os dados. 

Observando-se as tabelas referentes ao segundo modelo 

(n9 29 a 32) temos três variáveis relativas à educação da mãe, 

Primária, Secundária (ou Média) e Universitária. Alguns coefi 
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cientes de Em Sec maiores do que Em Un estariam explicando a 

inconsistência apontada acima, apesdr dos poucos casos signifl 
cativos. 

Em resumo, embora os resultados de análise de variân 

cia revelem a influência de educação da mãe na diferenciação das 

habilidades cognitivas e nos níveis de rendimento, o fenômeno 

não foi captado satisfatoriamente pelas análises de regressao 

realizadas, talvez por problemas técnicos de mensuração. 

3. Ocupação do Pai 

Tratada quantitativamente, a variável ocupaçao do pai 

apresenta dados mais consistentes que educação da mãe. Os valo 

res sao mais frequentemente significativos em Compreensão e os 

valores do coeficiente de regressão chegam a 0.29 no Brasil e 

0.26 e 0.27 na Argentina. Para Aplicação, na Argentina, ocup~ 

ção do pai é significativa em todos os níveis chegando o coefi 

ciente a 0.23. Observe-se que o sinal negativo (Tabelas n9 22e 

26), é explicado pela escala de ocupação que vai de 1 a 7, onde 

1 é a categoria mais alta. 

Os resultados referentes ao segundo modelo com variá 

veis dummies confirma o resultado anterior. Os dados mais fre 

quentemente significativos estão em compreensão e Aplicação e 

os valores do coeficiente de regressão chegam a 0.93 e 1.21 (Ta 

bela n9 30). Referem-se a Altos Cargos e Cargos Médios, o que 

confirma os dados de comparação das médias (Gráficos n9 3 e 4). 

Os valores das médias dos alunos filhos de pais dessas duas ca 

tegorias, estão muito próximos, se confundem ou se invertem. A 

desvantagem é sensivelmente maior para alunos de pais das cate

gorias mais baixas e essa diferença é mais pronunciada nas habi 

lidades cognitivas que exigem mais do que memorização. 

4. Escola 

No primeiro modelo de regressão, no Brasil, os dados 

sao muito claros a respeito da importância da variável escola 
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particular nos quatro tipos de conhecimento, tal como foram ca 

tegorizados: Memória, Compreensão, Aplicação e Raciocínio. Os 

coeficientes são mais altos e o valor T consistentemente sign! 

ficativo em Compreensão, Aplicação e Raciocínio mais do que em 

Memória. Os coeficientes de regressão alcançaram 1.37 e 2.09 

em Compreensão, 1.06 em Aplicação (Tabelas n9 22 e 23). Sign! 

fica que as escolas particulares enfatizam esses aspectos? Não 

temos dados para responder. O que podemos afirmar é que as 

escolas particulares têm custos sociais globais mais elevados 

do que as públicas, são escolas mais caras tanto do ponto de 

vista dos gastos da escola como do aluno,51portanto, abrigam 

uma clientela de status sócio-econômico mais elevado. Tomada 

pois como proxy de status sócio-econômico, os resultados vi 

riam confirmar a hipótese de que os conhecimentos que supoem 

processos mentais mais complexos são mais sensíveis aos fato

res sócio-econômicos. 

Muitos dos resultados referentes ao segundo modelo 

também são significativos e consistentes com os do primeiro. 

Nos níveis mais adiantados, IV e V, parece aumentar a impor

tância da escola. Poderia ser também a combinação da influên

cia da escolarização prolongada e da seletividade maior da 

clientela nos níveis mais adiantados. Os coeficientes de re 

gressão expressam a força da variável escola particular no ren 

dimento nos quatro subtestes. Seus valores, nos níveis IV e 

V, são 1.93 e 1.36 em Compreensão e 0.83 e 1.13 em Aplicação e 

0.46 e 0.77 em Racio~ínio. Entretanto, tampouco são baixos em 

Memória, 0.82 e 0.65. 52 Consoante a interpretação da taxiono 

51 C. M. Castro et. aI., ~. cit., p. 258-263 

52 No prime~ro modelo, Escola Pública = O e Escola Particular 

= 1 e no segundo, Escola Pública = 1 e Escola Particular = O. 

Os sinais positivos nos coeficientes do primeiro (Tabelas n9 

21 a 24 - Brasil) e negativos no segundo modelo (Tabelas n9 29 

a 32 - Brasil) indicam a mesma direção nos resultados. 
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mia de Bloom, como um modelo de seqüência causal entre os ní

veis de habilidades cognitivas, 53 a memória ª importante para 

a aprendizagem dos conteúdos que são a base para conhecimentos 

mais complexos. A variável escola, associada ao fator sócio

econômico da clientela, poderia estar mostrando sua importâncta 

relativa para conhecimentos mais simples, os de Memória,e para 

conhecimentos mais complexos, Compreensão, Aplicação e Racio 

cínio. Além disso, como dissemos anteriormente, a observação 

mostra que muitas escolas ainda enfatizam a memorização. ~ 

coerente, pois, pensar que os dados evidenciam uma dimensão da 

influência da escola nos tipos de conhecimento. 

Na Argentina os resultados sao menos regulares, ora 

positivos, ora negativos, exceto para o Nível IV (último secun 

dário). Em Aplicação e Raciocínio são sempre superiores para 

as particulares, com coeficientes de regressão de 0.56 e 0.33 

(Tabelas n9 27 e 28). A alternância de resultados positivos 

e negativos nos primeiros níveis pode ser entendida conside

rando-se as caracteristicas de clientela das redes de ensino 

público e par:ticular, cuja diferenciaç'ão social é bem menor do 

que no Brasil. 

5. Cartilhas e Livros Escolares 

Os dados disponiveis restringem~se ao Brasil. Essa 

variável foi incluída apenas no primeiro modelo. Os resulta

dos são significativos em quase todos os níveis para todos os 

tipos de conhecimento. Os valores dos coeficientes de regre~ 

são são maiores em Memória, 0.39 e 0.42 e em Compreensão, 0.32 

e 0.66 (Tabelas n9 21 e 22). são bastante regulares para Ra 

ciocínio nos quatro niveis mas,menos importantes considerados 

seus valores: 0.21, 0.22, 0.24 e 0.21 (Tabela n9 24). 

Num país de tradição educacional pouco afeita a mani 

5 3 w. Loxley, ~. ~., p. 21. 
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pulação de objetivos concretos, ao ensino prâtico e muito ao 

uso generalizado do quadro-negro, giz, carteiras e livros 54 e 

onde nem todas as crianças ainda dispõem dos livros 

sários, esses resultados são bastante coerentes. 

6. Estuda fora da Escola 

neces 

A primeira observação a fazer sobre os resultados r~ 

lativos a essa variável é o Coeficiente de Correlação (pearson) 

entre as duas alternativas, "estuda com alguém" ou "estuda so 

zinho", que vai de r = - 0.83 a - 0.91 no Brasil e - 0.90 a 

- 0.93 na Argentina ~abelas n9 E· 22-23). A correlação alta 

entre essas duas variáveis mostra a colinearidade55 entre as 

duas e que ambas estão medindo aproximadamente o mesmo fenô-

meno. Isso enfraquece as duas variáveis e os resultados são 

menos significativos. Apesar disso, os casos significativos 

indicam a influência positiva de estudar com alguém ou so 

zinho. No Brasil os coeficientes de regressão alcançam 0.69, 

0.74 e 0.91 para as questões de Memória e 0.65, 0.85 e 0.98 

para Compreensão (Tabelas n9 21 e 22). Na Argentina (Tabelas 

n9 25 e 28), em ambas as variáveis, há muito poucos resul

tados significativos e os coeficientes de regressão sao bem 

mais baixos. ~ possível que esses resultados indiquem não a 

importância de estudar com alguém ou estudar sozinho mas, de 

estudar fora da escola. Podemos também pensar que a ativida-

54 C. M. Castro et al., op. c.it. p. 40-45 

A escassez de laboratórios nas escolas, principalmente de 19 

grau, como vimos acima, o duvidoso hábito de seu uso, o redu

zido número de horas de aula na maioria das escolas ( 3 ou 4 

horas), são· alguns fatores que concorrem para o aumento da im 

portância do livro de ciências com experiências ilustradas, 

embora não substituam o conhecimento e a compreensao que vem 

da ação prática e da experiência. 

55 N. H. Nie et al., ~. cit., p. 340-341 
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de fora da escola pode ser importante para a nota ou pode ser 

correlato de nota, que os alunos bons são interessados e estu 

diosos fora da escola e os alunos fracos são justamente os 

que não estudam fora da escola. 

Em relação ãs questões de PrAtica (Objetivo E) foi 

estimado o primeiro modelo, apenas para o Brasil, para todos 

os niveis, conforme os resultados apresentados na Tabela n9 

33. Há poucos resultados significativos. Os coeficientes 

de regressão mais altos são 0.16 no nivel V, indicando a in 

fluência positiva da escola particular e 0.27, 0.42, 0.84 no 

nivel IV, respectivamente, para as variáveis cartilhas e li 

vros escolares, estuda fora sozinho e escola particular. En 

tendemos que outros fatores nao incluidos nesta função, aI 

guns já mencionados acima, como tempo de uso do laboratório, 

a qualidade dos laboratórios, a presença de assistentes e do 

professor devem influenciar os conhecimentos relativos ã ex 

periência prática em ciências. 



TABELA N9 33 

COE]ICIENTES OE REGRESS~O E VALORES T (ent~epar~nteses) - BRAstr, 

E = f (Id, Edm, Ocp, Esc, CL, EF) - M)DELO I 

NtVEL 
(Série) Id Edm Ocp Esc CL EF-A EF-S bo 

11 
(It ..I. ) - - - - - - - -
111 0.0 0.03 -0.07 -0.15 0.08 -0.20 -0.01 2.40 

(6a. ) (O .0) (0.74 ) (-1.40) * .. (-0.88) (O .61) (-0.74) (-O • O 3 

t----

IV 0.02 0.05 0.05 0.84 0.27 0.36 0.42 0.73 

(8a.) (0.01 (0.83) (0.83) (4.00) * (1.69)** (1.16) (1. 40) *** 

V 0.0 0.01 -0.04 0.16 0.78 -0.08 -0.12 1.13 

(3a/29G) (O .0) (0.25) (1.331*** (1.60)*** (0.89) (-0.36) (-0.54) 

'------- -
Fonte:~ Pesquisa ECIEL, 1976 

* = significativo a 0.01 cu menos 
** = " a 0.05 R " 

*** = " a 0.10 " 

N 

-

419 

381 

428 

R2 

-

0.0 

0.06 

0.01 

F 

-

1.07 

4.37* 

1.53 

-...J 
~ 
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VI. CONCLUSÕES 

Algumas questões, que consideramos fundamentais, foram 

levantadas no início deste trabalho. Que habilidades cognitivas 

estão sendo enfatizadas pela escola, a memorização ou os proce~ 

sos de compreensão e raciocínio? Como os alunos das diferentes 

camadas sociais se beneficiam dessa orientação? Que fatores se 

associam à variação do desempenho nas diferentes habilidades 

cognitivas? Há relação entre tipos de conhecimento e posições 

ocupacionais? Isso concorre para o aumento ou diminuição das 

desigualdades sociais? 

Foram formuladas duas hipóteses, para as quais buscou-se 

validação empírica em dados coletados em duas capitais latinoame 

ricanas, Brasília e Buenos Aires. Utilizamos a taxionomia de 

Bloom, que ordena hierarquicamente os diversos blocos de habili 

dades cognitivas. Consideramos quatro niveis:Conhecimento ou Me 

m6ria, Compreensão, Aplicação e Raciocínio (que inclui Análise, 

síntese e Avaliação). As hipSteses são que (i) as habilidades 

cognitivas se distribuem de modo diferente nos diversos estratos 

sociais e culturais e que (ii) Compreensão, Aplicação e Raciocí 

nio são habilidades mais afetadas pelos fatores s6cio-econômicos 

e culturais, em contraste com Memória. 

As análises do rendimento global em ciências confirmam 

resultados de pesquisas similares a esta. Alunos do sexo mascu 

lino têm melhor d~sempenho em ciências, principalmente no último 

ano secundário. Os alunos das escolas de custos mais elevados, 

situadas na Capital, também tendem a apresentar melhor rendimen 

to. Alunos dos primeiros níveis sao mais influenciados pelas v~ 

riáveis da família e dos últimos níveis pelas variâveis da esco

la. 
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Os resultados que emergem das anãlises de variância,qua~ 

to ao desempenho nas habilidades cognitivas especificadas, reve 

Iam que alunos cuja ocupação do pai ou a educação da mãe são de 

níveis mais elevados, têm vantagem nas questões de Compreensão, 

Aplicação e RAciocínio sobre os de pais de nível ocupacional mais 

baixo ou mãe sem escolarização. Entretanto, em Memória as dife 

renças tendem a ser menores. Quanto ao fator sexo, homens e mu 

lheres nao se diferenciam entre as varias categorias de habilid~ 

des. Os dados referentes às escolas públicas e particulares mo~ 

tram que as diferenças entre os quatro tipos de conhecimentos 

sao menores nas escolas particulares nos dois países. Nas esco 

las públicas, no Brasil, alunos do Plano Piloto (Brasília) têm 

melhor desempenho nas habilidades mais complexas de Compreensão, 

Aplicação e Raciocinio,do.que os alunos das Cidades Satélites. 

Isso pode estar refletindo tanto os recursos da escola, como o 

nível sócio-econômico dos alunos, ou os dois fatores combinados, 

o que ê mais provável. A confiabilidade dos resultados,ou seia, 

seus níveis de siqnificância estatística, ê alta para o fator es 

cola e aceitavel para as outras variáveis. 

As análises de regressao confirmaram parcialmente os re 

sultados obtidos nas analises de variância em relação a ocupacao 

do pai e educação da mãe e são bastante consistentes em relação 

à variável escola. O fator escola particular apresenta resul 

tados consistentemente significativos e coeficientes mais altos 

em Compreensão, Aplicação e Raciocínio do que em Memória. Mas 

nossos dados não permitem inferir que as escolas particulares en 

fatizam mais esses aspectos do que as públicas. Conforme ja me~ 

cionamos, as escolas particulares são escolas mais caras tanto 

do ponto de vista dos gastos da escola como do aluno e,portanto, 

abrigam uma clientela de status sócio-econômico mais elevado. Os 

resultados parecem antes confirmar a hipótese de que os conheci 

mentos que envolvem processos mentais mais complexos sao mais sen 

siveis aos fatores socio-econômicos. 
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Idade, considerada como medida de rendimento do aluno e 

da escola, é mais importante para os processos mais complexos do 

que para Memória. Cartilhas e Livros, influenciam todas as habi 

lidades. Se estudar fora da escola, com alguém ou sozinho, é 

mais ou menos importante para o desempenho do aluno, não ficou 

claro. O que revelaram os dados ê que estudar fora da escola ê 

importante. Isso teria implicações para uma política educacion~ 

que se dispusesse a aumentar os lndices de rendimento com tempo 

maior de permanência dos alunos na escola. 

Quanto ao estudo de variações no desempenho em conheci 

mentos que exigem atividades prãtica em ciências, os resultados 

dizem pouco, salvo sobre a influência da escola. 

Voltando às perquntas iniciais, podemos dizer que há re 

lação entre os tipos de conhecimento apresentados e as posições 

ocupacionais do pai. Não significa isso, porém, que há diferen 

tes perfis de habilidades cognitivas, conforme a taxionomia usa 

da, para determinados grupos. Isso sugeriria uma rigidez, na 

distribuição das habilidades cognitivas, que não existe nos da 

dos. Há uma distribuicão pronunciada das habilidades mais com 

plexas nas camadas mais altas dos estratos sociais. 

Perguntamos também se essa distribuição desigual con 

corre para o aumento ou a diminuição das desigualdades sociais. 

E qual o papel da escola? 

Está evidente, pelo que já dissemos, que a desiqualdade 

na distribuição das habilidades coqnitivas ê reconhecida nos pro 

cessos de escolarização, principalmente nos nlveis mais adianta 

dos que exigem nlveis mais altos de elaboração de conhecimentos. 

A resposta à.questão depende da ênfase dada ao ensino. Quanto 

~ais memorizado, mais accesslvel aos menos preparados para o pro 

cesso escolar. Entretanto, o desenvolvimento e progresso em to 

dos os setores da sociedade não se faz apenas com repetição, mas 

também com~ invenção, reflexão crItica, descoberta de novos cami 

nhos. 
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Os resultados apresentados têm uma série de implicações 

concretas. Salienta-se ã observação que, cada vez mais, há um 

esforço explícito e consciente de formular provas, testes e exa 

mes com enfâse reduzida nos aspectos de memôria. A doutrina p~ 

dagôgica, cada vez mais explicitamente, enfatiza as dimensões de 

Compreensão. Aplicação e Raciocínio. Na verdade, o seu sucesso 

mais conspícuo ê a nível de exames, mais do que na prâtica da sa 

la de aula. O acesso à universidade, os exames de processos com 

petitivos de seleção para empregos públicos e privados crescen 

temente utilizam procedimentos semelhantes ao uso da taxionomia 

de objetivos e, de forma deliberada, reduzem a proporcão de ques 

tões de memôria. 

Sabemos que os conteüdos curriculares e o esforço do es 

tudante respondem muito rapidamente ao conteúdo das provas. Con 

tudo, não conhecemos a capacidade dos sistemas educativos para 

efetivamente transformarem-se nesta direção. Devemos notar que 

nao se trata de eliminar um tôpico do currículo ou incluir outro. 

~ a própria natureza ou excelência do nrocesso educativo que es 

tá em jogo. Talvez, se possa até dizer que esses objetivos de 

ordem superior sempre foram a marca da boa formação escolar. 

Se os examesp~ssam a valorizar mais os processos superi~ 

res, o que acontece com o orocesso de seleção? O que os nossos 

resultados mostram ê que esse se torna mais elitizado. Aumenta 

a distância entre pobres e ricos, entre filhos de pessoas mais 

ou menos educadas e entre os alunos das boas e das mâs escolas. 

Em outras palavras, em contraste com os exames mais tradicionais 

que premiam mais generosamente a memória, esses novos exames s~ 

param mais os qrupos sociais, quer seja pelo seu ambiente, quer 

~eja pelas diferenças na experiência escolar. 

Os ricos então -sao beneficiados por essa nova tendência 

nos exames, seja pela sua experiência familiar, seja pelas melh~ 

res escolas que frequentaram. ou seja pela interação dos dois fa 
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tores. Ao que parece, nas idades em que se dão esses testes, a 

memória ê menos desigualmente distribuída do que os outros obie

tivos educacionais de ordem superior. Intuitivamente, faz ~enti 

do, a memorização ê um processo valorizado talvez atê mais em es 

tratos sociais mais baixos. Não devemos nos esquecer que a tra 

dição oral tem um papel maior nessas faixas. 

Ao se reduzir a participação das questões de memôria, é 

introduzida uma dificuldade adicional para o pobre concorrer com 

o rico. Vemos, oortanto, aue a democratizacão de participação 

no processo escolar e a melhoria dos mêtodos de seleção podem 

ser objetivos conflitantes. 

~ possível que a 10nQo prazo essas modificações provQ 

quem melhorias no processo escolar, tal como a curtíssimo prazo 

levam a modificações da estrutura curricular. Não há, contudo, 

evidência de que isso venha a suceder. Não estamos de forma aI 

guma sugerindo que não devam ser feitas essas modificações nos 

exames. De fato, essa, talvez, seja a unica maneira de estimu 

lar uma evolução do ensino nessa direção. Entretanto, não pod~ 

mos perder de vistas as conseqüências ,aoarentemente danosas, p~ 

ra as metas de justiça social e igualdade de participação na es 

cola. 

Talvez, a implicação mais importante -- dada a inevitabi 

lidade dessa evolucão -- seia a necessidade de urna política edu 

cacional deliberada, no sentido de melhorar a capacidade das es 

colas que atendem aos menos favorecidos pela situação econômica 

e educacional familiar. Faz-se necessário um conjunto espec! 

fico de medidas focalizando o processo educativo, o material di 

dático e a estratêqia pedagógica mais do que intenções difusas 

de melhoria pe qualidade. 
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RESUMO DA TAXIONOMIA DOS OBJETIVOS 

COGNITIVOS DE BLOOM 
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A taxionomia dos objetivos do dominio cognitivo de 

Bloom 56constitui-se de seis classes principais: 

1. Conhecimento: inclui comportamentos e situações de ve 

rificação em que se salienta a evocaçao por recognição ou 

memórialde idéias, materiais ou fenômenos. 

2. Compreensão: refere-se àqueles objetivos, comportamen 

to ou respostas que representam um entendimento da mensa 

gem literal contida em uma comunicação oral ou escrita,veE 

balou simbólica e, em sentido amplo, a materiais concre 

tos e aos escritos. 

3. Aplicação: supõe o uso correto de uma abstração a 

uma situação em que ela não está especificada. Um probl~ 

ma ao nivel de compreensão requer que o aluno conheça o 

uso de uma abstração em determinada situação. A aplicação 

supõe que a utilize em uma situação nova. 

4. Análise: focaliza a comunicação em suas partes const! 

tutivas, a percepção de suas inter-relações e os modos de 

organização .. Distingue fatos de hipóteses, fundamentos, re 

lações"e conclusões. 

5 6 B.S.BIGGm, et aI., QE. Cito 
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5. Síntese: é o trabalho de união de elementos e partes, 

combinando-os para que se constituam urna configuração ou 

estrutura não percebida claramente antes. ~ a categoria 

que proporciona maior oportunidade de desenvolver um com 

portamento criador. 

6. Avaliação: é o processo de julgamento sobre o valor 

das idéias, trabalhos, soluções, métodos, materiais, com 

vistas a um fim determinado. 
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APf:NDICE C 

QUESTIONÂRIO DO ALUNO 5e 

59 Para maiores informações sobre os instrumentos utili-

zados pelo Programa ECIEL, ver C.M. Castro, ~Estrutura 

dos Questionários de Pesquisa nas Escolas~, Memorando 

Técnico n9 8 (Rio de Janeiro: Programa ECIEL, 1975). 
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TESTE DE CI~NCIAS ( I) - FOLHETO N9 2 

TESTE DE CI~NCIAS (11) - FOLHETO N9 4 

TESTE DE CI~NCIAS (111) - FOLHETO N9 6 s~ 

91. 

sq A versao utilizada por ECIEL foi uma adaptação dos 

Science Tests do IEA, preparada para a aplicação na Amé 

rica Latina, com a participação de Cristina Rodriguez do 

IIEP (UNESCO - Chile) que também participou da pesquisa 

do IEA. 
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F O L li E T O N9 2 

CI~NCIAS NI\TURAIS 

IN'fRODUÇÕES: 

Esta pro.va 'co.ntém perguntas relacionadas cem diferen

tes r~~es das Ciências Naturai~. Algumas destas perguntas refe

rel.l-se a co.isas que você aprendeu no. celégio, algumas são de co

n~ecimento geral; a umas você poderá responde~ usando o bom sen

so, e a outras não. conseguirá respender. Não perca tempo com wna 

pergunta que não. saiba respender; deixe-a e continue cem a se

guince. Se no final sobrar tempo, você po.derá vel~ar às pergun
tes S,",,, deixou sem resposta. 

Resocnda ainda que não esteja seguro de sua resoo.sta. 

A cada ~a das perguntas do.s enunciados incompleto.!! 
ê~!s: .:: :a segu:.-:t-se cinco possíveis respostas, designadas 

1"-5 :.'~7_ .. "-5 1\, n, C, D e E, das quais somente uma é correta. 
pe

Es-
C'';=-='::' ~::-:?letal:\ente, em sua folha de respo.stas, o. espaço. corres

?:)~~=.:-2 à letra da resposta que você escolheu como correta. 

Não vire a fo.lha até que isto lhe seja indicado. 

F 2 

- 1 -

PRIr1EIM PARTE 

1. O so.l é o único objeto de nosso. sistema solar que emite gra~ 

de quantidade de luz e calor. Po.de~o.s ver a lua, po.rque 

~ reflete a luz do sol. 

B. não. tem atmosfera. 

C. é uma estrela. 

D. é o maior objeto do sistema selar. 

E. está mais próxima da terra que o so.l. 

2. Imagine-se saindo de um foguete na superfície da lua. você 

1\. ficaria coberto de lava derretida. 
,---
'~) pesaria menes. 
C. ficaria envenenado pela atmosfera. 

D. seria atirado a'o espaço. 

E. seria queimado. vivo com o. calo.r do. sol. 

~~ ~ r=~ntas de 3 a 6 referem-se ao. seguinte quadro que indica 

alq~:s5 leituras feitas, em horas diferentes,durante três dias. 

I 6,0 hs 9,0 hs 12,0 hs 15,0 hs 18,0 hs 
, .-

S~q:.!.."\c.a -feira 159 C 179 C 209 C / 219 c' 199 C 

I'!'er:a -feira 159 C 159 C 159 C 109 C 99 C 

.( ~9 ~ 149 C ! 13<;> C ; ()'::J.=::3 -feira 109 C 149 C 
L-

J. !l:lra obter estas leituras foram necessários: 

A. - - ~ uma regua e um tc~o~e~ro. 

B. lli~ b~~õmetro e u~ relógio.. 

C. ~~a r6gua c um rcló~io. 

D. um term5~etro e U~ bar5~etro. 

" E~' um ternômetro e un relõ.jio. 

\ 

I 
I 
I 

! 

1.0 
IV . 
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4. Quando se registrou a temperatura mais alta? 

A. ao meio-dia da segunda-feira. 

(~) às 15 horas da segunda-feira. 

C. ao meio-dia da terça-feira. 

D. a~ meio-dia da quarta-feira. 

E. às 18 horas da quarta-feira. 

5. Qual dos seguint~s instrumentos marca a temperatura, às 6 ho
ras de quarta-feira 

h) 

-~' ' r Ili s.:.."'c L 5O'C nr 5O'C 

ILcoc coc ~l ,,"o WV<oo, 
\~~c c I! :;COc ,~I 3(7)C 

IIl:!O"c 

k I.....:r 
1,1 ::::1 I~i I' 1~2O->C <ê"'"' . IS:<' ' '"' , h . UI ,~i ~i 
I I I IL 10"C I!;:; Ll CO C I~L lCOC ~~ 10"C 

Ir'" 

tal t::!: 

" .' 
;::::!.. Qge i' ~~ ea 

'~, ~. 
,~ 

A B C o ~ 

:;. :: :.:1 desses dias começou a soprar um vento frio. Quando você 
_=1a que isto aconteceu? 

A. Na segunda-feira de manhã. 

B. Na segunda-feira de tarde. 

C. Na terça-feira dc manhã. 
. .r -\ 

D; :'!a terça-feira de tarde. 
E- Na quarta-feir~ d~ tarde. 

f' ~ 

.- 3-

7. Qual das seguintes afirmações sobre as ~e~entes é v~rdadeira? 

A. Todas as plantas produzem sementes. 

B. Todas as frutas contém grande quantidade de sernen 

teso 

C. Todas as sementes podem ser comidas. 

~ Cada semente contém uma planta nova, alimento ar 

mazenado e una casca. 

E. O alimento armazenado nas sementes está sempre no 

cotilédone. 

8. Jorginho queria averigUar qual desses trê~ tipos de terra: aE 

gila, areia ou terra de jardim, seria melhor para cultivar fel 

jões. Como se vê no desenho, ele pegou três vasos pôs ~~ ti

po de terra diferente em cada ~~ e plantou o nes~o n~~ero de 

feijões em cada vaso. Colocou-os na janela, ~~ ao lado do ou 

~=o,e regou-os com a mesma quantidade de água. 

"'O~It,~· ~~.. 1, " >~:Jjf . _I, ~\~~.'p iP . 
, :';2 ,:;r9: I ~. ~R-

. "çÇl ,ll}tl l\~ ,,~r;j~~ , 1 à@&'1;{J \J(~ ki!Í5f,\'-iv U f!!J. O 
~erra dA jardim argila areia 

?0C::'~~ você acredita que a experiência de Jorqinho nao era boa 

pz<=~ este propósito? 

A. As plantas de um vaso rece~er~ ~ais sol que 35 

dos outros. 

~ A quantidade de terra ~~ cada vaso nao cra a ~~5 
ma. 

c. Um vaso d~ve ter sido colocado nu~ local escura. 

D. Jorginho d~ve t<!r usado diferentes quanti:.bdi!s :!e 

5'Jua. 

E. Fazia culto calor n~ para?eito dJ J~~~lJ. 

~ 

~ 
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9. Do:ningo!: colocou unas· semente!:, em algod3o '11olhado, s')bre um 

pr<lto. ~·laria colocou algumas sementes do me!:mo ti90 e'l\ um 

v~so cheio de água, ao lado do prato de Do~ingos. Depois de 

dois dias as senentes de Domingos germinaram, mas nada pare

ce ter acontecido às de r·laria. Qual das seguintes explica

ções é a mais p'rovável? 

1\. !,Iaria manteve secas suas sementes por muito te!;l 

_. po. 
i '\ -__ B. As sementes de HaJ:ia nao, tiveram ar suficiente. 

C. fiaria não pôs o vaso nu.",'1ugar suficientemente 

fresco. 
D. 100aria devia ter usado outro tipo de seI:lente. 

E. Uaria deverá esperar mais tempo. 

10. Um automóvel atropelou a coelha de estimação de Joãozinho e 

a deixou manca. Alguns meses depois do aci~ente,ela teve 

::::ia. Qual das seguintes' afirmações descreve como proVi:l'.'el . -
. ~ '~te seria:n os coelhinhos? 

A. Todos seriam mancos porque a rnae era manca. 

D. A maioria seria manca, mas não todos, porque o 

pai não era manco. 
C. A I:Iaioria dos coelhinhos não seria manca,porque 

o pai não 'era manco. 
/' ._, 
, D.,· :lenhum deles seria manco, porque o defeito da nae 

.' foi devido a U:1I acidente. 

E. Só um seria I:Ianco porque a mãe era manca. 

E, .'crta ave silVestre tem pé natatório. Em qual dos seguintes 

: '.lgares seria mais provdvel que você a encontrasse? 

A. ~lum bosque. 

B. Numa pradaria. 

C. Num cam?o de trigo. 

D. llum dCilel:to. 

~";. I/um lago. 

F 2 
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12. A pintura aplicada sobre uma superf!cie de ferro, impede que 

este se oxide porque 

A. não perI:liteque o nitrogênio entre eI:l contato 

com o ferro. 

B..,reage quimicamente com o ferro. 

(~ •. 'impede que o oxigênio e a =idade entrem em con

tato com o ferro. 

D. impede que o anidrido carbônico entre em contato 

com o ferro. 

E. faz com que a superfície do ferro fique mais lisa. 

13. Qual dos seguintes materiais se usa,habitualmente,para fabricar 

as latas de metal em que os alimentos são conservados e vendi

dos? 

A. Estanho com ~~a fina capa de aço • 

B. 1\90. 

C. :{íquel. 

D. Cobr<! • 
./'-
~:~:.t..TO com uma fina capa de estanho. 

14. h:~=e e Rosi~~a compraram,cada uma,uma bola de borracha do mes

~o ~~?O. Alice disse:-"minha bola pula nais que a sua-o Rosi

~;,.~ =~ntestou;-"eu gostaria que você provasse isso". Que faria 

.\':'~=-a? 

("AJ Deixar cair ambas as bolas da mesma altura e ob

servar qual a que pula mais alto. 

B. Jogar ambas as bolas contra u.~a paredé e ver qual 

a que pula mais longe da parede. 

C. Deixar cair cada bola de u~a altura diferente e 

observar qual a que pula nais alto. 

D. Lançar a~ bolas contra o chão e observar qual 

bola que pula mais alto. 
a 

E. A~alpar <Ia àuas bolas com as mãos para ver q~al é 

a l:\ais dura. 

IJ) 

~ 
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15. Para abrir um3 lata de suco de tomate, Alice fez dois furos. 
Para que você acha que ela fez isto?' 

A. Para deixar'que o suco saisse da lata mais len

/"'"'\ tamen te • 

i B.) Para deixar que o ar entrasse por um orifício,en 

qu~nto o suco satsse pelo outro. 

C. Para deixar que o ar entrasse pela lata, antes de 

que o suco saisse. 

D. Par~ deixar que o suco saísse da lata de forma 

mais silenciosa. 

E. Para observar como saía o suco. 

16. Beatriz queria se balançar com seu irmãozinho Carlos. Qual 

dos seguintes desenhos mostra a melhor maneira para que Be~ 

triz que pesava 40 kg, equilibrasse Carlos que pesava 20 kg ? 

I ,;::' 1 r~ -~ 
! ::0 t!..-~ '" : '",' ~I ~ ~~ ......... ~. !. ,'1

1m !. ,s. I). • -7 . L! jL~ 1\ I~ J 

~ 

h1 ~ <) 1 , t 

:.... }\ '" ~ '~ )1) 

~ 1\ l}) 

;t li 

A. o desenho K. 

13. O desenho L. 

C. O desenho M. 

(~ O desenho N. 

L. Nenhum deles. 

F 2 
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17. foianoel estava enchendo um pneu com uma bomba manual. Depois 

de um tempo,ele viu que demorava mais U3ar a bo~ba. Isto era 
porque 

~o ar do pneu fazia pressão contra a bomba. 
B. o ar começou a escapar da bomba. 

C. a bomba esquentou muito e ele não pôde segurá-la. 

D. a bomba ficou muito escorregadia, para que êle a 
pressionasse. 

E. o pneu é maior que a bomba. 

18. Ouando a água está fervendo. 

A. muda de cor. 

B. fica mais pesada. 

~ se transforma em vapor. 
D. fica mais quente. 

E. deixa de borbulhar. 

lS' o :!esenho mostra Claudio e seus amiguinhos brincando co::! u:n 
telu!'one de fio. Cristina está falando. Claudio e Jorge es 

. '~:..:; escutando. Qual deles pode ouvi-la falar? 

"tis,. .. '" 
, .. A '.11»'0 ~ 

(.c:.~. o fio está esticado ~\.= ~ 
~'r~ ( ~I~ 

!..::? 

o fio está frouxo 

A. Ambos ouvem com igual clareza. 

D. Nenhum deles OUVe. 

C. Só Jorge pode ouvir Com clareza. 

~ Só Claudio pode ouvir com clareza. \O 

/::. 1\m1JO!; ouvu:n igu3lmente 1':1.:11. Ú'1 
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20. ?'odrigo perguntava~3e se o som podia ser transmitido através 

da ngua. Para co~prov&-lo por meio de um experimento, qual 
das seguintes coisa3 podia fazer? 

A. Bater duas pedras debaixo de um jorro de água. 

D. Bater duas pedras s@Sre a água de um lago ou 

piscina e escutar o som. 

C. Pôr a orelha muito perto da água do lago ou pi! 
cina e bater 

D. Pôr ~ cabeça 

e bater duas 

duas pedras sobre a água. 

debaixo da água do lago ou piscina 

pedras na água. 

E. Lançar uma pedra na água e escutar a pancada na 
água. 

FIM DA PRI~!EIRA PARTE 

Não vire a folha até que isto lh~ SE'i;~ 
indicado 

F 2 
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SEcmlOA PARTE 

21. Imagine que está fazendo .uma viagem à lua num fogu~te. 'A me-

dida que o foguete se aproxima da lua, vocé estava voando 

através 

A. do ar. 

B. das nuvens. 

7A, do gás. 

~~'do espaço sem ar. 

E. do tempo. 

22. Quanto tempo demora a terra para dar a~a volta comp13ta em tOE 

no do sol?' 

A. um dia. 

B. uma semana. 

C. um mês. 
,r-. 
0" um ano. 

E. nenhuma das respostas a~teriores. 

~~. ~~ jistintas horas de um dia de sol, verificou-se'que ~a ár

VC='! produzia sombras de diferentes longitudes, co:no as que a?~ 

r,,::"';;1 nos diagra::las seguintes. Qual dos diagramas mostra a 

s~~=a ao neio-dia? 

r , 
~ ~1~ 
/=~ I( -..:'"=~ ..... .,) 

A D c o 

~ 
--~.;--

E \.O 
C1'l 
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24. A r.:lzão pela q'.lal o lei te, guardada em um refrigerador, não fi

ca azedo é que o frio 

A. transforma a água do leite em gelo. 

~. separa a nata. 
C. faz com que a ação das bactérias seja mais lenta. 

D. mantém as moscas afastadas. 

E. faz com que se forme uma camada na superflcie. 

25. Qual das seguintes plantas não se cultiva,para que sirva de 

ali~ento? 

::: . 

A. r·:ilho. 

B. Arroz. 

C. Satat;!,. 

D. C<:lna de açucaro 

i~. ;;lgodâo. 
i'-......J' 

_'::inho t::-ouxe para o colégio 'o crânio de um animal. Sua 

=-.. : 3S30ra disse que não sabia que animal era, mas que es·ta

!::-ta c!~ sue era u.r.\ animal que capturava outros para se ~ 

__ :~~~ar. Q~e ind!cio, você acha que a levou a esta conclu-

";:::'.:': 

A. As cavidades dos olhos eram alongadas para os la 

dos. 

a. O crânio era muito mais comprido do que largo. 

C. Havia uma extremidade sobressalente na parte su

perior do crânio. 
'---' (D. Quatro dos dentes erilln compridos e pontiagudos. 

~- As mand!bulils podiam rno;er-se tanto para os la-

dos (!orno para baixo e para cinla. 

F 2 
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27. Sentado debaixo de uma árvore, Pepe ob~ervava u.~ passaro que 

tirava insetos das fendas da casca de u~a árvore. ~ual dos 

desenhos corresponde ao tipo de bico que tinha este pássaro? 

~ ~ 
(~----) 

23. 

A c 

D E. 

Se ':~cê tOr.!ar seu pulso e sua freqUência respiratória,ilnedia-

~~e~te antes e após 

r:.a =C1.contra!:". 
uma corrida de 50 metros, você esper! 

A. nenhuma alteração no pulso, mas diminuição na fr~ 

qüência respiratória. 

B. aumento do pulso, mas nenhuma alteração na freqnê~ 

o cia respiratória. 

aumento no pulso e na freqüência res?itarória. 

D. diminuição no pulso e na freqüência r~30ir~tória. 

E. nenhuma ~lteração no pulzo nem na fre~Uência res

piratórid. 

\O 
~ 
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2J. G,~ralmt!nt2, <13 f lares não podem produzir sementes a menos que 

h. sejam'visitadas por insetos. 

B. apareram no verão. 

c. cresçw~ em plantas cultivadas em terra adequada. 

D. oroduzam néctar. 

\~ ~ pólen adequado seja colocado em seus estigmas. 
\.-

30. Algumas sementes germinam melhor no escuro, outras na luz,e~ 

quanto outras germin~~ tanto no escuro quanto'na luz. Se qu! 

esse averiguar a que grupo pertence certo tipo de sementes, 

você, se:.,earia aigumas das sementes em papel absorvente Gnido 

e 

J 1 

A. colocaria as se~entes em um lugar abrigado e es-

curo. 
r-. 
:13.'. colocaria lL'll grupo na luz e outro no escuro. 

C. colocaria as sementes num ~ugar abrigado e na luz. 

D. senearia algu~as em papel absorvente seco e as co 

locaria na luz. 

"'. se!"ea!'iil algumas num papel absorvente seco e as 

colocaria no escuro . 

. ~~ dos s='Juintes animais nao vive normalmente no tipo 

~~~o que S~ indica? 

A. Ze~ras em planícies com capim. 

3. Focas em praias rochosas. 

C. Castores em beira de rio. 

D, :!ac.:lcos em bosques. 

~:;:::. T:>u!"eiras em lugares rochosos. 

de 

; 2, J,-;.;!ozinho deu algumas razões para explicar porque as chaleiras 

, :canelas g"ralr.1en te são fei tas de cobre. Qual de suas razões 

,;~-,\ inco!'rct·:;? 

\'.\~ ü Cd;Jre ~ r.1al condutor de calor. 

:J. o co~re é um metal duro. 

C. O cobre pode ser polido para que tenha um brilho 

:l'Jr,\d.lv~l. 

D. O c~~rc ~ fdc~l de modcl~r. 

L. O ',:oJre n:io se dLisolve em água quente. 

F 2 
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33. Qual dos gases de ar é essencial que respiremos para viver? 

0. 
Nitro'Jênio. 

B. Oxigênio. 

• Anidrido Carbônico. 

D. Hidrogênio. 

E. Vapor d'água. 

34. Quando Pedr.Uk;o lançou sua bola de borracha ao ar, esta voltou 

a terra porque 

A. o ar a empurrbu de volta. 

B. a bola sempre pula e volta. 

C~ a terra a atrai de volta. 

D. o ar é muito leve. 

E. a terra é um grande ímã. 

35. l~ita estava brincando com um cachimbo para fazer bolha de ar. 

~;ando a bolha estava do tamanho da que aparece no desenho,ela 

t~:ou o cachimbo da boca. O que você acredita que aconteceu à 
'~:ha depois disto? 

A. Cresceu du!'ante un curto tempo e ;>errnaneceu nesse 

tamanho. 

B. D~ninuiu de tamanho durante um curto t~;>o e per

maneceu neste tamdnho. 

~\~iCOU c.:lda vez m2nor. c logo des~pareccu no inte~iCL 
d 1 '· \D .0 C.:lCllm00. ex> 

D. Pcr~~necc~ no cachi~~o,s~~ crc~cer nen di~lnuir. 

E. Cr~~CQU c~d~ vez !~~is at~ cstour~r. 

.--, l"o> 
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36. ~as crianças haviam construIdo uma nave espacial com caixas 

de madeira. I!oje,e::tão fazendo planos para sua primeira vi~ 

<J~m à lua. Rosinha disse: "Os sábios nos dizem que a lua não 

tem atnosfera". Joãozinho pergunta:~~como podemos manter CO!! 

tato entre nó~?' Qual das idéias propostas pelas crianças é 

a melhor? 

A. Ros,inha disse:. "Levemos uma mangueira de jardim 

para usá-la como um telefone". 

B. Jaime disse: "Averigüemos com o Sr. Fernanrlez O!! 
de conseguiu seu fone. Poderíamos levar alguns 

desses". 

(~ Rodrigo di!;se: "Asseguremo-nos de levar bastan

tes "walkie-talkies" (pequenos rádios transmis

sores) com uma boa quantidade dõ pilhas novas. 

p. Alice disse: "Levemos alguns grandes amplifica

dores de voz como os que usar:\ os animadores". 

s. ~o~ozi~~o disse: "~Iossas vozes se transmitiria 

~elhor na lua e nio haverá problema". 

~. c,~~iz e~tava tentando tirar U8a tampa de metal atarraxada 

.~-:: frasco de narrr.elad3., mas não conseguia fazé-la girar. 

,:~a deveria fazer Beatriz para poder abrir o frasco, sem 

P 2 
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38. Coco parte de uma investigação, colocaram um recipiente com á
gua e outro igual com petróleo no parapeito de uma janela,num 

dia de sol quente. Poucas horas mais tarde, ob~ervou-se que 

ambos recipientes tinh~~ men~s lIquido mas que havia ficado ~e 

nos petróleo que água. O experimento deconstrou que 

A. todos os lIquidos se evaporam. 

B. o petróleo esquenta mais que a água. 

~ alguns lIquidos se evaporam mais rápido do que ou 
tros. 

D. os lIquidos evapor~~ somente à luz do sol. 

E. a água esquenta mais que o petróleo. 

39. Uns meninos fizeram um jogo de sinos, cortando quatro pedaços 

de diferentes tamanhos, pertencentes a um grande cano metálico 

e os penduraraL~,como se vê no desenho que aparece abaixo. Qual 

d,)s pedaços deu a nota mais baixa, quando os meninos bateram ne 

l~s com um martelo? 

(x) (y) 

~ fd 

",::==er o risco da quebrá-lo? I I I I I I "'" 

A. Fazer força com uma chave de fenda para tirar ,a 

ta.-:1pa. 

D. Jogar água quente na parte de vidro do frasco. 

C. Jocjar água fria sobre a tanpa. 

D. "irar a tampa cOr:! u., martelo. 

G':Jo'l'ar água quente sobre a tampa. 

.... 
.... 

G Pedaço (x) 
B. Pedaço (y) 

C. Todos deram a mesma nota. 

D. :~ão se pode dizer sem fazer a prova. 

E. Depende de onde você bata. 

U) 

,~ 
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40. Uma lanterna contém duas pilhas. Em qual das seguintes tor
mas devecos colocar as pilhas par~ que funcione a lanterna? 

~K 
L 

~J.~~-
\-

J( 

(Ã'J Co:no em (K) 

B. Corno em (L) 

C. Corno em (11) 

D. Seja como em (L) ou como em (M) 

E. Nenhuma destas maneiras servirão 

FIr1 DA PROVA 

'.-:::~ ___ ~';' .• -.-•• ,--_ .•. ,. ... ' .. 1 .. _--· 

" 
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CI~NCIAS NATURAIS 

INSTRUÇXO: 

Esta prova contém perguntas relacionadas com diferen
tes ramos das Ciências Naturais. Algumas destas perguntas refe
rem-se a coisas que você aprendeu nO cOlegio, algumas são de CO
nhecimento geral: ~ umas você poderá responder usando,o bom sen
so,e a outras não conseguirá responder. Não perca tempo com uma 
pergunta que não saiba responder, deixe-a e continue com a se

guinte. Se no final sobrar t~po, você poderá volta~ às pergun

tas que deixou sem resposta~ 

Responda ainda que não esteja seguro de sua resposta. 

A cada uma das perguntas dos enunciados incompletos 
desta prova seguem-se cinco posslveis respostas, designadas pe

las letras A, B, C, D e E, das quais somente urna é correta. Es
cureça,conpletamente,em sua folha de respostas,o espaço corres
pondente à letra da resposta que você escolheu como correta. 

Não vire a folha até que isto lhe seja indicado. 

p .. 

1 -

PRIMEIRA PARTE 

As perguntas de 1 a .. referem-se ao seguinte quadro que indica 

algumas leituras feitas, em horas diferentes, durante três dias. 

! 
6,0 hs 9,0 hs 12,0 hs 15,0 hs 18,0 hs I 

Segunda-feira 159 C 179 C 209 C 219 C 199 C i 
I 

Terça-feira 159 C 159 C 159 C 109 C 99 C 
i 

Quarta-feira 89 C 109 C 149 C 149 C 139 C I 

1 - Para obter estas leituras foi necessário: 

A - uma régua e um termômetro. 
B - um barômetro e um relógio. 

C uma régua e um relógio. 
D - um termômetro e um barômetro. 

(E~~ um termômetro e um relógio. 

, 2 - Quando se registrou a temperatura mais alta? 

A - ao meio-dia da segunda-feira. 

~-B - as 15 horas da segunda-feira., 
C - ao meio-dia da terça-feira. 
D - ao meio-dia da quarta-feira. 
E - às 18 horas da quarta-feira. 

I-' 
O 
I-' . 
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3 - Qual dos seguintes instrumentos marca a temperatura, Às 6 hóras 

de quarta-feira 

:: .. lllrc 

F 3O"C 11 I C 

20"C 111 CPC 

lOOC IJ 

.c,~ 

11. 5O"C 

~:: 4CPC 

3CPC 

2COC 

l()'>C 

O"c 

A .. 
B C D g 

4 - Num desses dias começou a soprar um vento frio. Quando você a

cha que isto aconteceu? 

A - Na segunda-feira de manhã. 

B - Na segunda-feira de tarde. 

C~ - Na terça-feira de manhã. 

(0,"- Na terça-feira de tarde ~ 
E - Na quarta-feira de tarde. 

5 - Qual das seguintes afirmações sobre as sementes é verdadeira? 

A - Todas as plantas produzem,sementes. 

B - Todas as frutas contém grande quantidade de semen 
teso -

C, - Todas as sementes podem ser comidas. . 

(0:- Cada semente contém uma planta nova, alimento ar 
_.J mazenado e uma casca. 

E - O alimento armazenado nas sementes está sempre no 
cotilédone. ' 

~~ .. """ -.a,--.. 
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6 _ Qual destas substâncias é encontrada em toda célula viva? 

@- Proteína. 
B - Clorofila. 

C - Celulose. 

O-Amido. 
E'- Hemoglobina. 

7 _ Sentado debaixo de uma árvore, pepe observava um pássaro que t! 

rava insetos das fendas da casca de uma árvore. Qual dos dese

nhos corresponde ao tipo de bico que tinha este pássaro? 

~ ~ 
A r B I 

J 

c-:C 
'D E 

8 - Um dos seguintes órgãos ~ está situado no abdômen. Qual ê? 

A - Fígado. 

S - Rins. 
C - Estômago. 

.D,- Bexiga. @ Coração. 

f-' 
O 
N 

..... 
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Qual dos seguintes procedimentos experimentais servirá melhor 
para determinar a eficácia na vacinação de crianças contra o 

sarampo? 

A - Tom~r 50 criança~ que nunc~ tenham tido sarampo, 
expo-las ao contagio e entao vacinar todas. 

Q- Vacinar 25 dentre 50 criancas que nunca tenham 
tido 'sarampo e então expor'ao contágio todas as 
50. 

C - Vacinar 50 crianças que nunca tenham tido saram 
po e eXpÔ-las ao contágio. 

o - Tomar uma a~ostra.ao acaso.de 50 crianças, vaci 
nar apenas 25 e eXpÔr todas ao contágio. 

E - Tomar uma amostra ao acaso, de 50 crianças, va
cinar todas e então eXpÕr ao contágio 25 delas. 

\ 

10 - Domingos colocou umas sementes em algodão molhado sobre um pr~ 

to. !~aria colocou algumas sementes do mesmo tipo, em um vaso 

cheio de água/ao lado do prato de Domingos. Depois de dois 

dias,as sementes de Domingos germinaram, mas nada parece ter 

acontecido às de Haria. Qual. das seguintes explicações é a 

mais provável? 

A - Maria manteve secas suas sementes por muito te~ 
po. 

r-\ d i -. f i BJ- As sementes e !.1al: a nao tl.veram ar su iciente. 
,~ . 

C - Maria não pÔs o vaso n~~ lugar suficient~~ente 
fresco. 

o - Haria devia ter usado outro tipo de semente. 

E - 1·laria deverá esperar mais tempo. 

F 4 
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11 - Um automóvel atropelou a coelha de estimação de Joãozinho e 
a deixou manca. Alguns meses depois do acidente ela teve 
cria. Qual das seguintes afirmações descreve como provavel

mente seriam os coelhinhos? 

A - Todos seriam mancos, porque a mãe era manca. 
B - A maioria seria manca, mas não todos, por

que o pai não era manco. 

C - A maioria dos coelhinhos não seria 
porque o pai não era manco. 

manca. 

(0- Nenhum deles seria manco, porque o defeito 
da mãe foi devido a um acidente. 

E - Só um seria manco, porque a mãe era manca. 

12 - Algumas sementes germinam melhor no escuro; outras na luz,e~ 

quanto outras germinam tanto no escuro quanto na luz. Se qui 

sesse averiguar a que grupo pertence certo tipo de sementes, 

você semearia algumas das sementes em papel absorvente úmido 
~ 

13 '-

A - Colocaria as sementes em um lugar abrigado 
e escuro. o Colocaria um grupo na luz e outro no escu
ro. 

C - Colocaria as sementes num lugar abrigado e 
na luz. 

D - Semearia al~~as em papel absorvente seco 
e as colocar\a na luz. 

E - Semearia al~~as num papel absorvente secó 
e as colocaria no escuro. 

Se esquentarmos uma mistura de ferro e enxofre em pÔ, formar
se-á Cão) 

A - Um elemento químiCO. 

B - Outros dois elementos. 

C - Uma solução. 

O - Uma liga. 
t~ Um composto. 

"'"-

t-' 
O 

~ 



F 4 

- 6 -

14 - Alice e Rosinha compraram cada uma, uma bola de borracha do 
mesmo tipo. Alice disse:."minha bola pula mais que a sua".~ 

sinha contestou:."eu gostaria que você me provasse isso". Que 
faria Alice? 

~~. Deixar cair ambas as bolas da mesma altura 
~ e observar qual a que pula mais alto. 

B - Jogar ambas as bolas contra uma parede 
ver qual a que pula mais longe. 

e 

c - Oeixar cair cada bola de uma altura-diferen 
te e observar qual a que pula mais alto. -

O - Lançar as bolas contra o chão e observar 
qual a bola que pula mais alto. 

E - Apalpar as duas bolas com as maos para ver 
qual é a mais dura. 

15 - Oiz-se que um homem, vestido com roupa comum, seria capaz de 

pular .mais alto na Lua do que na Terra. Qual das seguintes res 
postas é a melhor explicação para este fato? 

A - Sua massa se reduz quando está na superflcie 
lunar. 

G- A força da gravidade é menor sobre a Lua do 
que sobre a Terra. 

c - A sua distância da Terra é maior, quando ele 
estâ na Lua. 

O - Na Lua não há atmosfera que ofereça resistê~ 
cia. 

E - Na Lua não vigoram as leis de movimento de 
Newton. 
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As perguntas 16, 17 e 18 referem-se ao seguinte diagrama: 

-I.··· 
"tO.:" 

':~:r:: 

gota de azeite gota de azeite 

" 

instrumento no começo da expe
riência. 

instrumento depois de 5 J:Ú.l\utos 

Os.animais aspiram oxigênio e exalam dióxido de carbono. 

ar atmosférico contém muito pouco dióxido de carbono. 

16 - Qual das seguintes funções se mede com este instrumento? 

A - O ritmo de movimento do animal. 

B - A quantidade de calor produzida pelo animal. 

@ - O ri tmo _ respiratório do animal. 

O - O efeito que produz o dióxido de carbono no 
animal. 

o 

E - A quantidade de dióxido de carbono absorvida 
pelo animal. 

17 - Por que se usa um recipiente cheio de água e ~~ termômetro? 

A - Para manter frio o animal. 

B - Para manter aquecido o animal. 

(§)- Para im?edir que a temperatura mude. 

O - Para impedir que os gases esca?e~ do aparelho. 

E - Para manter a pressão constante ao redor do a
nim~l. 

...... 
O 
.~ . 
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18 - Qual das seguintes afirmações ê verIdica depois de 5 minutos? 

A - Aumentou o volume do ar dentro do aparelho. 

CD.)- ~iminuiu o volume do ar dentro do aparelho. 

C - Não houve nenhur.\a mudança. 

O - Não se pode esperar nenhum novo movimento da 
gota de azeite. 

E - A gota de azeite começará agora a mover-se 
na outra direção. 

19 - ~ absurdo condensar o vapor de um lIquido,cujo ponto de ebu

lição ê 2409C,em um refrigerador de vidro esfriado a água, 

porque 

A - O vapor reagiria com a água. 

B - O vaoor não condensaria. 
I~· ... 
: C - O condensador provavelmente quebraria. 

O - A água ferveria. 

E - Formaria um sólido que bloquearia o conden 
sador. -

20 - Coloca-se ~ nível de álcool sobre a mesa e visto de cima ap~ 

rece como mostra o diagrama. Qual dos pontos P, Q, R, S dev~ 
rã levantar-se, como um primeiro passo para nivelar a mesa? 

A - P. 

B - Q. 

C-R. 
r\ 
~:- S. 

E - Qualq~er um deles. 

FUI DA PRIMEIRA PARTE . 

s 

Não vire a folha até que lhe seja indicado 

p 

It 

Q 

F 4 

- 9 -

SEGUNDA PARTE 

21 - O Sol é o único objeto de nosso sistema solar que emite gran

de quantidade de luz e calor. Podemos ver a Lua, porque 

G - reflete a luz do Sol. 
B - não tem atmosfera. 

C - é uma estrela. 
O - ê o maior objeto do sistema solar. 

E - está mais próxima da terra que o Sol. 

22 - Joãozinho trouxe para o colégio o crânio de um animal. Sua 

professora disse que não sabia que aniesl era, mas que estava 

certa de que era um animal que capturava outros para se al1me~ 

tar. Que indício você acha que a levou a esta conclusão? 

A - As cavidades dos olhos eram alongadas para os 
lados. 

B - O crânio era muito mais comprido do que largo. 

C - Havia uma extremidade sobressalente na parte 
superior do cránio. 

(~, . 
~- Quatro dos dentes eram compridos e pontiagudos. 

E - As mandíbulas podia~ mover-se tanto para os la 
dos como para baixo e para cima. 

23 - Se você tomar seu puls~ e sua freqOência respiratória.iced1a~ 

mente antes e depois de urna corrida de 50 metros, você espera

ria encontrar 

A - nenhuma alteração no pulso, mas diminuição na 
freqüência respiratória. 

B - aumento no pulso, mas nenh~~ alteração na fre 
qUência respiratória. 

0-
O -

aumento no pulso e na freqüência respiratória.~ 

diminuição no pulso e na freqOência resPirató-~ 
ria. • 

E - nenhuma alteração no pulso nem na freqOência 
respiratória • 
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24 ~ Geralmente as flores não podem produzir sementes, a menos que 

A - sejam visitadas por insetos. 

B - apareçam no verão. 

C - cresçam em plantas cultivadas em terra adequ~ 
da. 

o -

~-
produzam néctar. 

o pÓlen adequado 
mas. 

seja colocado em seus estig-

25 - Jorginho queria averignar qual desses três tipos de terra: aE 

gila, areia ou terra de jardim, seria melhor para cultivar feio 
jões. Como se vê no desenho, ele pegou três vasos, pÓs um t! 
po de terra diferente em cada um e plantou o mesmo número de 
feijões em cada vaso. Colocou-os na janela, um ao lado do ou 

tro, e regou-os com a mesma quantidade de âgua,. 

terra de jardim argila areia 

Por que você acredita que a experiência de Jorginho não era boa 

para este propósito? 

A - As plantas de um vaso recebera~ mais sol 

O 
as dos outros. 

B A quantidade de terra em cada vaso não era 
meswa. 

que 

a 

C - Um vaso deve ter sido colocado n~~ local esc~ 
ro. 

O - Jorginho deve ter usado diferentes quantidades 
de água. 

E - f"zia muito calor no para~elto da janela. 

- 11 -

26 - A energia para a fotossIntese geralmente se obtém 

A - da clorofila. 

B - dos cloroplastos. 
ri 
(~)- da luz solar. 

O - dos carbo-hidratos. 

E - do diôxido de carbono. 

F 4 

27 - Que substância passa ao sangue, um músculo ativo, isto ê, um 
músculo que está trabalhando? 

(' 
A!- dióxido de carbono. 

B - OXigênio. 

C - nitrogêniO. 

O - vitamina S. 

E - glicose. 

28 - A pintura aplicada sobre uma superfIcie de ferro impede que 

este se oxide, porque 

A - não permite que o nitrogênio entre em contato 
com o ferro. 

S - reage quimicamente com o ferro. 

~ impede que o OXigênio e a umidade entrem em 
. '--'. contato com o ferro. 

O - imoede que o anidrido carbônico entre em conta 
to- com o ferro. -

E - faz com que a superfície do ferro fique mais 
lisa. 

29 - Dois elementos se combinam para formar um composto venenoso. 

Qual das seguintes conclusões, acerca das propriedades desses 

elementos, pode deduzir-se desta info~ação? 

A ambos os elementos sao certamente venenosos. 

B pelo menos um elemento é venenoso. 

C - um elemento é venenoso, o outro não ê. 

~ - nenhum elemento é venenoso. 
I • 

~ 
O 

f' 

t E ~ nenhum dos elementos é necessaria~ente venenoso. 
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30 - Inverteu-se, em um copo de água, um tubo de ensa~o,revest1do i~ 
teriormente de limalhas de ferro. A água subiu gradativamente 

no tubo de ensaio a pouca distância das limalhas, tal como se 

vê no desenho. 

limalhas de ferro 

Qual das seguintes afirmações explica melhor este fato? 

A - A água se condensa dentro do tubo. 

B - O ferro desprende um gás que s~ dissolve Da água. 
C - O mofo que substitui o ferro ocupa menos espaço 

que o ferro. 

(~O ferro reage com o oxigênio do ar que há dentro 
~) do tubo. 
E - O oXigênio do interior do tubo se dissolve na água. 

31 - Pesa-se um cilindro de ferro vazio. A seguir, enche-se o cilindro 

com hidrogênio gasoso e torna-se a pesá-lo. 

~)))))))))) 

o peso do cilindro cheio com hidrogênio comparado com o peso do 

cilindro vazio ê 

A - menor. ,-, 
'-~.- maior. 

C - o mesmo. 
D - maior ou menor, segundo o volume o gás contido 

no recipiente. 

E - mais ou menos, segundo a temperatura do gás co~ 
tido no recipiente. 

F 4 
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32 - Anita estava brincando com um cachimbo para fazer bolhas de ar. 

Ouando a bolha estava do tamanho da que aparece no desenho, ela 
tirou o cachimbo da boca. O que você acredita que aconteceu à 
bolha depois disto? 

A - Cresceu durante um curto tempo e permaneceu nes 
se tamanho. 

B - ~iminuiu de ta~anho durante um curto ta~po e pe~ 
. maneceu.nesse tamanho. 

~d~ Ficou cada vez menor e, logo, desapareceu no inte 
\~, rior do cachi~o. 

o - Permaneceu no cachimbo sem crescer nem diminuir. 
E Cresceu cada vez mais até estourar. 

33 - A vantagem ~e usar uma alavanca,.como a que se vê no desenho pa_ 

ra levantar um peso W, em lugar de levantá-lo diretamente,é que 

8 A~'..l w . 

A - requer menos energia. 

S - é mais rápido. 

C::. ...... ';.. necessita-se de menos força. 

O - requer menos movimento. 

E - tem-se que fazer. menos trabalho. 

I-' 
O 
;-J 

.-
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34 - Uns meninos fizeram um jogo de sino~cortando quatro pedaços 
de diferentes t~~anh08, pertencentes a um grande cano mebãl! 
co, e os penduraram, como se vê no desenho que aparece abaixo. 
Qual dos pedaços deu a nota mais baixa quando os meninos bat~ 

ram neles com um martelo? 

(x) (y) 

r; 
~ - Pedaço' (x) 

S - Pedaço (y) 

C - Todos deram a mesma coisa. 

O - Não se pode dizer sem fazer 

E - Depende de onde se bata. 

a prova. 

35 - Sob que condições a água evapora-se mais rápido? 

A '- em um dia quente e seco. 
S - em um dia quente e úmido. 

C - em um dia frio e -seco. 

O - em um dia frio e úmido. 

E - em um dia sem nuvens e úmido. 

36 - Os tripulantes de dois barcos, em alto ma~podem comunicar-se 

aos gritos de um barco ao outro, por meio de megafone. ~'im

possível aos tripulantes das naves espaciais fazê-lo no esp~ 

ço a urna distância similar, porque 

A - a temperatura é muito baixa. 

B - o som se reflete. 

C - a pressão ê muito alta dentro da nave espacial. 

O - rompe-se a barreira do som. 
/~ - .. V nao ha ar. 

p 4 
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37 - Lilian averiguava que coisas podia levantar com um!mi. Qual 

das seguintes coisas ~ çonseguir1a levantar? 

A - uma agulha de bússola. 
S - um parafuso de aço. 

C -.um prego de ferro. 
0_- uma agulha de costura. 

~ um clips de bronze. 

As perguntas 38, 39 e 40 referem-se ao seguinte diagrama de um 

circuito. 

c 

I· . :,. 
. .. ,._ .... -

Para as perguntas que vêm a seguir, indique a letra correspon

dente à resposta apropriada no espaço em branco da folha de re~ 

postas. 

38 - Indique onde você colocaria um interruptor para apagar somente 
a lâmpada L2 . 

39 - Indique onde você poria urna resistência variável para escure
cer ambas as lâmpadas. 

40 - Indique onde você poria uma resistência variável para escure

cer somente a lâmpada L2 • 
~J\ PROVA 

I-' 
O 
.co 
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P O L H E T O N9 6 

CI~NCIAS NATURAIS 

I!NTIlOOUÇÕES: 

Esta prova contém perguntas relacionadas com diferen

tes ramos das Ciências Naturais. Algumas destas perguntas refe

rem-se a coisas que você aprendeu no colégio, algumas são de co

nhecimznto geral: a umas você pOderá responder, usando o,bom sen~ 

so e a oatras não conseguirá responder. Não perca tempo com ~~ 

p~rgunta que não saiba responder: deixe-a e continue com a se

guinte, Se no final sobrar tempo, você poderá voltar às pergun

tas c::,:~ ;leixou se::! re:;?Qs ta. 

..:. .. -_ . 
..... =;;;» '-

Res:x:mda ainda crua não esteja seguro de sua resoosta. 

A cada ~~a das perguntas dos enunciados incompletos 

·· .. a si~g''';~::J-se cinco possíveis respostas, designadas pe-

ll~ =.=.~~, 3, C, O e E, das quais somente uma é correta. Es

;::u!:"<' • .:. ::::::oleta::1cnta, em sua folha de respostas, o espaço corres

?~;:é::::~"" -. letra da resposta que você escolheu como correta. 

~ão vire a folha até que isto lhe seja indicado. 

1. 

/.. 
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Um aluno escreveu o seguinte relatório sobre um projeto de l~ 
boratório. 

"Utilizando um sacarrolha, obtive vários cilindros de ~~ bat! 

ta grande. Os cilindros tinham 7cm de largura e O,Scm de diâ

metro. Cuardei-os no laboratório em um prato sêco e os medi de 

novo no dia segúinte. Comprovei que todos estavam menores e 

mais fi~os". O aluno colocou-os, a seguir, em una xícara com á
gua de torneira e.escreveu "Se os medir amanhã, deverei encon

tá-Ios todos em seu tamanho original". Ao escrever sua segun
da conclusão, estava 

A. formulando uma afirmação. 
B. formulando uma observação. 
C. formulando uma conclusão provisória. 
D. descrevendo um procedimento experimental. 

@ formulando ~~a hipótese. 

c·· 2; c!as seguintes características presentes num anil!lat ?ermi

t: '"::.~.m a você estar seguro de que se trata de um mamífero? A 
::': :st.?-~ça de: 

A. ~~a coluna vertebral. 

B. pequenas porções de cerda, semelhante ao pêlo de 
sua pele. 

C. dois pares de pés. 

~ _dois pares de glándulas mamárias. 

E. cinco dedos em cada pé anterior. 

~ 

I-' 
O 
\O 
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l. Qu~l dos seguintes procedimentos experimentais servirá melhor 

para determinar a eficácia na vacinação de crianças contra o 

sarampo? 

. A., tomar 50 crianças que nunca tiveram sarampo, ex 

(0 
pÔ-las ao contágio e depois, vaciná-Ias. 

vacinar 25 dentre 50 crianças que nunca tiveram 

saraa?O. Após feito isto, expor ao contágio as 

50 crianças. 

c. vacinar 50. crianças que nunca tiveram sarampo e 

expô-las ao contágio. 

D. tomar ~~ amostra ao acaso de 50 crianças. Va-

cinar apenas 25 e expor as 50 ao contágio. 

E. tomar uma amostra ao acaso de 50 crianças. Va-

cinar todas e em seguida, expor ao contágio so-

mente 25 d~las. 

~ . .t eX!,>eri~ncia foram colocadas folhas verdes em ~'õl frasco, 

~r sua vez, foi colocado no escuro. O gás que se produ

,) fras~~, turvou a água de cal. Qual das seguintes é a 

.,=_.:::: explicação deste resultado? 

". 
B. 

@ 
D. 

E. 

a fotossíntese produziu 02. 

a respiração produziu 02. 

a resp~ração produziu CO
2

• 

a respiração utilizou 02. 

a fotossíntese produziu C0
2

• 

t' 6 
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5. Na América do.Sul,a cordilheira dos Andes está formada por altas 

montanhas e seus habitantes vivem e trabalham em grandes altitu

des. Esta gente tem no sangue, quase o dôbro de glÓbulos verce

lhos do que pessoas que vivem nos vales. Qual das seguintes a

firmações é a melhor explicação para este fato? 

6. 

A. nos Andes há menos pressão atmosférica atuando so

bre os vasos sangUíneos das pessoas; portanto, os 

novos glóbulos vermelhos podem prOduzir-se com ma

ior rapidez. 

B. como há uma maior quantidade de oXigênio no ar dos 

Andes, as pessoas respiram mais profundamente para 

aumentar a quantidade total de oXigênio de seus puI 

moes. 

Cc) nos Andes entra menor quantidade de oxigênio nos 

pul~5es das pessoas, de modo que um aumento na qu~ 

tidade de glóbulos vermelhos capacita-as a abson~ 

uma maior pro?Orção d~ o:dgênio. 

D. os habitantes dos Andes necessitam mais glóbulos 

verr.\elhos para tra;'lsportar o oxigênio através dos 

;'asos sangUíneos, porque há menos oxigênio no ar 

q:..:e !:espiram. 

E. a baixa pressão a~'õlosférica dos Andes impulsiona o 

sangue a circula~mais rapidamente,através dos va

sos sangUíneos; portanto, necessitam-~e mais glób~ 

los vermelhos para transportar o oxigênio. 

~rn ~~ análise se demonstra que o tecido de uma vaca contém pro

,:\~;:::.~, u:na pequena quantidade de gordura, um pouco de ferro e 

(j:'~'l'::~S quantidades de vitamina A e D. De que parte. do corpo era 

o t-zcido? 

A. 

B. 
'ç) 

D. 

E. 

do músculo. 

dos rins. 

do fígado. 

do coração. 

do cérebro. 

~ .... 
O 

" 
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7. O gráfico mostra os resultados obtidos numa investigação acêr

ca u~s mudanças que ocorre~ na temperatura do corpo de vários 

aniQais, devido a mudanças na temperatura do ar exterior. 
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_'::5 ,:om u.o:\ lagarto? 

A. K 

B. L 

c. ti 

D. N 

Go 
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3. Num laboratório cuja teMperatura ê de 209C colocou-se um 

la~arto perto de tres áreas cujas temperaturas controla

das eram de 509C, 379C e l59C, respectivamente. O lagaE 

to seQpre se dirigia para a área de 379C. Esta conduta 
é llin exemplo de: 

9 • 

G resposta a um estimulo. 
B. raciocínio. 

C. ato reflexo. 

D. geotropisQo. 

E. mirae tismo. 

~~~rgia para a fotossíntese se obtém geralnente por 
". ~ ..J; 

da clorofila. 

3. dos cloroplastos. 

~ da luz solar. 
D. dos carboaidratos. 

::=:. do dióxido de carbono. 

F 5 
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la. o diagrama DOstra um caso de interdependência entre organismos 

aquáticos. Durante o dia, os organismos consomem ou produzem 

"a" ou "b" segundo o indicam as setas. 

algas verdes I /~ 

anir.'.<lis 
aquáticos 

(i' planta aquática 
co~ raiz 

P 6 
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11. U~a pessoa queria determinar se a bIli3 ajudava na digestão 

das gorduras. Observou que sempre que misturava suco pan

creático com~orduras, uma pequena quantidade da gordura 

era digerida. Mas, toda vez que misturava suco pancreãt! 

co e bIlis com gorduras, a gordura era completamente diger! 

da. Quando misturou só a bIlis com gorduras, observou que 

não havia digestão. 

Interpretou isto como uma demonstração de que a b! 
lis ajudava na digestão das gordura~. 

Qual das seguintes afirmações descreve melhor esta inter?r~ 

U9~? 

A interpretação: 

(S) justifica-se. 

B. não se justifica,porque não responde à pergun 
.: ::a a res?osta correta para "a" e "b" entre as seguintes a1:. ta. -

.2:::-"~-:ivas: c. não se justifica,porque falta um contrôle ã 

.. ~ "a" é oxigênio e "b" é dióxido de carbono. 
'---

B. "a" é oxigênio e "b" é carbohidrato. 

experiência • 

D. não se justifica,porque os dados são inadequ~ 

dos. 
C. "a" é nitrogênio e "b" ~ dióxido de carbono. 

D. "a" é dióxido de carbono e "b" é oXigênio. 
E. não se ju~tifica,porque está em contradição 

com os dados. 
E. "a" é dióxido de carbono e "b" é carbohidrato. 

~ 
~ 

~N 
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12. Em duas caixas similares, com terra, semeou-se o mesmo tipo de 

se~entes e foram cOlocudas/lado a lado,numa estufa. Cobriu-se 

uca, com uma caixa leve, nu qual se cortou uma janeli~~a em um 

dos lados. Os 4esenhos mostram a aparência das plantinhas que 

brotaram alguns dias depois. 

~/ janela 

l~ 
e>.::::) ~ 1 u z 

L~=~I . 11 ~/~h{j I 
_ a rnel~or conclusão que se pode obter desta experiéncia? 

A. 

9. 

@ 

D. 

as plantinhas crescem mais rápido se são estimu 

ladas pela luz. 

as plantinhas crescem em direção à luz. 

as plantinhas crescem mais rápido com a luz ate 

nuada e se inclinam em direção à lnz. 

as plantinhas,iluminadas por ~~ lado,se inclinam 

para este lado. 

E. a luz retarda a velocidade de crescimento des-

ta parte do caule sobre a parte que cai. 

F 6 
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13. Nas rochas de montanhas altas se encontraram fósseis muito pa

recidos com os moluscos marinhos que vivem,atualment~nos ocea 

nos. Isto parece indicar que: 

A. Os moluscos marinhos, anteriormente mencionados, 

podem viver no mar ou na terra. 

B. as espécies marinhas tiveram.alg~~a vez, órgãos 

que lhes permitiam respirar o ar a~"osférico. 

~ as rochas,nas quais se encontram os fósseis, se 

formaram sob o mar. 

D. as espécies marinhas, em alguns casos, emigram 

para a terra. 

E. as espécies marinhas evoluiram das espécies ter 

restres. 

14. C,)":' das seguintes afirmações sobre os animais que hibernam é 
c .\r-~e--:a? 

A. nao há vida em nenhuma parte do animal. 

B. o animal para de respirar. 

c. 

D. 

® 

o animal está absorvendo energia para usá-la) 

quando retornar à vida ativa. 

a temperatura do corpo do animal é mais alta do 

que quando está em atividade. 

o animal está usando menos energia do que duran 

te o períOdO de vida ativa. 

I-' 
I-' 
~ . 
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15. Ao colocar 3g de zinco num tubo de ensaio e acrescentar-lhe 16g 

de ácido sulfúrico diluído, gerou-se hidrogênio. Qual é o peso 

dos i~gredicntes no tubo de ensaio depois da reação? 

A. um pouco mais de 199. 

@ um pouco menos de 199. 

C. igual a 199. 

D. um pouco menos de l6g. 

E. igual a l6g. 

16. Quando se queima álcool em contato com o ar se forma água •. O~ 

tro produto desta combustão é um gás que torna turva a água de 

cal. Considere as três afirmaçõe~a segui~ à luz destes dois 

fat::>s. 

\Eirnações: 

l. O carbono ê um elemento constituinte de álcool. 

11. O hidrogêniO é um elemento constituinte de ál

cool. 

Irr. O oxigênio é ~~ elemento constituinte de álcool. 

~:i~ação ou qual de suas combinações podemos deduzir de 

',=:.:::::;; os fatos? 

0. I e lI. 

B. T II e llI. . , 
C. I e In. 

D. II e lI!. 

E. somente o I. 

17. .-d >:=ansforrnações químicas podem explicar-se em termos de ga

:-.4-,,,:, perder ou compartilhar 

~ elétrons afastados do núcleo do Stomo. 

D. os cl~trons nais próximos ao núcleo do átomo. 

c. ~létrons do núcleo do átomo. 

D. protonJ do núcleo do átomo. 

E. r,eutrons do n~cl~o do átomo. 

F 6 
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As perguntas rs e 19 referem-se a seguinte tabela: 

Condutibilidade Pontos Pontos de Efeito ele aquece~ 
Substância Elétrica de Fusão Ebulição em contato cono ar 

P Boa em estado só 979C BS99C Q:leima para for-
lido ou lIquido: nar ~";\ só óxido 

aue dá ~~a solu-
çã~ alcalina com 
a agua. . 

Q Não condutor. 1139C 4449C Queina para for-
nar um só óxido 
que dã urna solu-
xão ácida com a 
agua. 

R Não condutor. 59C S09C Queina para for-
nar dióxido de 
carbono, e água. 

S Não condutor em 8009C 14139C Funde-se. Não se 
estado sólido , formar.'! substãn-
bom condutor ci as nO\"ilS. 
emando es ta fun 

I icl1do. -

~ 
, 

I I 

18. ..\.!,,::.. ,.las substâncias poderia ser um elemento metálico? 

Q a substância P. 

B. a substância Q. 

C. a substância R. 

D. a substância s. 
E • nenhuma das anteriores. 

1). :.o'.!a! das substâncias não mudaria de peso ao ser aquecida ao 

i: r? 

A. 
. B. 

C. 

@ 
B. 

a substância P. 

a substância Q • 

a substância R. 

a substância S. 

nenh~~a das anteriores. 

..... ..... 
~ 
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20. A presença de íon~ numa solução aqüosa,dada é detectada mais 

diretarnen te. 

~ investigando se a solução conduz à 'eletricidade. 

B. medindo a densidade da solução e comparando-a com 

as da solução pura e da água. 

c. averiguando se a solução tem uma carga elétrica. 

D. 

E. 

evap~rando a solução e provando a condutividade 

do resíduo. 

agregando uma substância iônica e vendo se há rea 

ção. 

21. Em qual ou quais dos seguintes casos se gerará calor? 

A. 

@ 
C. 

o. 
E. 

1. quandQ o hidróxido de sódio se dissolve em água. 

2. quando se decompÕe a água. 
3. quando o gelo se derrete. 

4. 

5. 

quando se evapora a água. 

quando o ácido sulfúrico concentrado se dis

solve na água. 

1 e 2 

1 e 5 

3 e 4 

3, 4 e 5 

2, 3, 4 e 5 

-.. 

22. 

23. 

FG 
- 13 -

h farinha é um pó fino que se obtém ao mo~r trigo ou outros 

grãos de cereais. Uma grande quantidade de cereais queima 

só muito lentamente, enquanto que a farinha pulverizada no 

ar é explosiva. Qual das seguintes afirmações é a melhor ex 

plicação para este fato? 

A. o calor produzido pela combustão de partículas 

pequenas é maior que o calor produzido ao que! 

.mar grandes partículas da mesma subst~~cia. 

B. 

~) 

D. 

E. 

o cereal ao ser mOldo muda sua composição quí
mica. 

com respeito a urna mesma quantidade de subst~ 

cia/as partículas pequenas apresentam uma mai~ 

dr superfície de contato com o ar do que ~paE 
tículas grandes. 

as partículas pequenas possuem maior 

que as grandes. 

energia 

a farinha se queima c~pleta~ente enquanto que 

a grande quantidade de cereais não. 

'" "..: ',:1 nova escala de tem?eratura, graduada en graus n,a le.!. 

',: ,'-, "9C corres?onde a 09K e a leitura l009N corrcsponde 

~ ;:"?:. \?Onto de solidificação da água). 

a 

Se :l ~emperatura de urna amostra de lOOcm3 de gás trocasse de 

:>:l:;::: a 499N, a pressão constante, seu volume 

A. aumentaria a lOlcm3 

3. diminuiria a 99cm3 

c. aumentaria a lO2cm3 

0 diminuiria a 98cn3 

~ .. permaneceria constante. 

f-' 
f-' 
lJ1 
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Pode-se descrever melhor a·respiração no homem como 

A. dupla de~om?osição. 

B. 

C. 

D. 

E) 

uma reação em fase gasosa. 

respiração anaeróbia. 

di fusão gasosa. 

corn!lUstão 'lenta. 

F 6 

25. Qual das seguintes substâncias não está.constituída, princi

palnente,por átomos de carbono? 

A. diamante. 

:1. grafite. 

..... fuligem • 

Q rubi. 

hulha. 

25. ·2-:ie qu~ um hidrocarboneto está formado de carbono e hi-

~=.: -I:,.,io na proporção 1: 2 e seu peso molecular é cerca de 28. 

~ .:.: __ c!as seguintes é a fórmula molecular mais provável do c0!!1 

-:c~-::::'? 

A. C!! 2 

3. C1I2!-l 

(0 C2H4 Pesos atõmicos: H=lj C=12j N=14. 

D. C3!-!6N 

.:.. C41!a 

F 6 
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27. Pesa-se U~ cilindro de ferro vazio. A seguir, enche-se o ci 

lindro com hidrogênio gasoso e torna-se a pesá-lo 

2;~ • 

~ )) )Y)) )-fj» 
o peso do cilindro cheio com hidrogênio, comparado com o pe
so da cilindro vazio é 

A. 

@ 
C. 

D. 

menor. 

maior •. 

o mesmo. 

maior ou menor, segundo o VOlUDe do gás contido 
no recipiente. 

E. maior ou menor, segundo a terngeratura do gás 
contida no recipiente. 

~.o::tens 9uxarn u~a caixa 90r cordas, tal COr.lO se m05tra 
I:) ~,.lgrama. O comprimento das flechas no diagrama de for

,_., ·c:i di!senhado no tamanho 9roporcional ã grandeza da for

e ~ ::c;:~ eles exercem. Em qual das di reções, que se mostra na 

:::.. ?"~=3. C, se !:O'lcrá ou tenderá a mover-se a caixa? 

R 

1 
. b.diagrana de força ~ a. 

c. 

A. a 

B. b 

C. c 

~ L •• d 

!::. c 

c 

d 

f-' 
~ 

m 
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Uma bola de aço desce rolando por um plano inclinado. Qual 

dos seguintes gráficos representa melhor a relação entre a 

distância percorrida (s) e o te~o (t)? (Suponha que as for 

ças de retardação são insignificantes). 

s . 

i 
I~ 
!/ .. LLt ,~ t 8 ~t 

L------:.-t 

B c E 
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30. Usando o aparelho que se mostra na figura a seguir, des~eja 

-se 100g de água a 209C no vaso exterior P e, a cada período 

de te~po determinado se lê a temperatura no termônctro 2. Ao 

mesmo tempo despeja-se 100g de água a 809C no outro vaso in

terior O e, a cada perIodo de tempo determinado se lê a tem

peratura do termômetro 1. Qual dos gráficos que aparecem a 

seguir representa melhor as mudanças nas temperaturas da á

gua do:; eois vasos? 

9C :k? .. A 

- tempo 

9C 

8q .. !>r.) 
'-

tempo 

termômetro 2 

;==t: 

termômetro l' i ~t.r7' i.ol~to 
~ 

,€I.: • 

:;~._-~ 

90 ,/ ãguo" hjl~~"~_rP quente 1.. - J - fi- ,.1'_',-, 

c 

·,r :t:C l j J I .;.... "1 

I __ tempo águ ~' __ , __ . _'_:-:':~I 
fria . 

grJ f'. 

I D 9C .. 
I .... _-------

20 r 
ter~ô:netro 1 

- tempo 

8:) !, 

9CI//~ 
t
/ . 20 "-- •• 
_ E 

termômetro 2 

tempo 

..... ..... 
-..J . 
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3'1. Un caminhão de ut:1a tonelada desce por uma ladeira de uma a t tu

tura de 30 t:1etros e freia-se,para detê-Io,ao final dos 30m. O 

atrito do ar é desprezível. Que informaçã~ adicional se requer 

para avaliar a quantidade de calor produzida pelos freios? 

A. 

n. 
c. 

D. 

C!) 

a longitude da ladeira. 

a longitude e o declive da ladeira. 

o aumento na tenperatura das superfícies dos fre

ios: 

a velocid&de média do caminhão. 

não é necessária a informação proporcionada nas ~ 

firmações A a D. 

32. 1'0: qual dos ,;eguintes métodos pode-se medir, com maior exatidão, 

as ,:!z.ferentes eras geológicas?' 

33. 

A. pelo tamanho dos fósseis. 

B. p~la espessura das camadas de rochas sedimentárias. 

C9 pela proporção de isótopos de urânio de certas ro

chas. 

D. p~la quantidade de sal acumulada no oceano. 

S. pelas temperaturas da crosta. 

.. ~ _:::'~tos P, Q e R de volume ISN, 20N e 7N respectivar:\ente, são 

:",~ .. :·.::ados em u!:\a co'rda leve, tal como se mostra no desenho a se 

'Qual é a tensão na corda entre P e Q? 

1\. 42N 

B. 35:1 

(SI 27N ( p) 15N 

D. 15N 

E. 71 .. 
r "\ 

20tl 

7N 

F 6 
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34. Qual das seguintes situações poderia produ~ir um átowo X em ~ 

vimento,caso chocasse com um estacionário Y,à temperatura anhi 

ente? 

A. ambos os átolnos perderiam energia cinética. 

B. ambos os átomos ganhariam energia cinética. 

c. o átomo X ganharia energia cinética e o áto

mo Y perderia. 
D. a energia cinética de cada átomo permanece

ria igual. 

~ o átomo X perderia energia cinética e o áto

mo Y ganharia. 

35. SU::':lerge-se em água fervendo um termõ.nctro sens!vel, mercúrio 

erJ ':.'.Iho de vidro, que registra a temperatura ambiente. O nr

";>:" .10 mercúrio primeiro baixa levemente e logo sobe. Por que 

3,. : es ta queda inicial? 

A. o calor especIfico do vidro é ~ior do que 

o do mercúrio. 

B. o coeficiente de dilatação do vidro é maior 

do que o do mercúrio. 

@ 
D. 

o vidro se dilata antes do que o mercúrio • 

à temperatura ~iente, o mercúrio tem um 

coeficiente de dilatação negativo, como o 

da água de 09C e 49C. 

E. a tensão superficial do mercúrio aumenta com 

a teoperatura. 

t-' 
t-' 
ex> . 
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35-.. X,. a Z representam 3 aI:lpulh~tas em um circuito que inclui 

tu.!:lb.:!1'I um~ bateria c um intp.rrurtor S. Quando o interrurtor 

está aberto. X não Doda acender enquanto que Y e Z sim. Qual 

dos seguintes circuitos corrasponde a essa situação? 

.Y 

x y z x y. z 

I~~ 
I· I I~ 
, 

37. 

A. x 

-~ 
'~B. ;, z c. 

I --j 
.D. E_ 

. ~~stãncia radioativa tem uma vida média de 6 dias. Que 

~7~:~C da atividade original permanece depois de 12 dias? 

c-. n.~nhuma. 

1/35 
1/12 

O 1/4 

1/2 

" 
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As perguntas 38 e 39 referem-se ao seguinte dia~ra~: 

gota de 'lzeite 
...... 

gota de azeite 
1. 

-.1'.\11,::' ----·:U?I t)~:· 
água 

anlmál 

!~5~~~~~nto no começo da expe- instruI:Iento depois de 5 minutos 

Os a~imais aspira~ oxigênio e expiraol dióxido de carbo~o. O 

:!.:: '.naosférico contém muito pouco dióxido de carbono. 

3r:. ' .... ,~ :!as seguintes funções se mede com este aparelho? 

A. o ritmo de movimento do animal. 

B. a quantidade da calor produ:üda pelo animal. 

~ o ri~~o respiratório do animal. 

O. o efeito do dióxido de carbono no animal. 

E. a quantidade de dióxido de carbono absorvida pe
lo anima.l • 

39. '~::al das seguintes afirmações é verídica depois da 5 minutos? 

A. 

® 
c. 
O. 

E. 

aumentou o vol~~e do ar dantro do aparelho. 

diminuiiu o volume do ar dentro do aparelho. 

nao houve nenh~~a mudança. 
f-' 

n.J.o se pode esperar n~nhum outro movil~c:1:'o di! go f-' 

t.J. ue azeite. 
-~ 

Li gotcJ. de azeite cOIi1~çaril agora a r.!rYJcr-:;e na ou 

tra direção. 

- .. -
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40. Coloca-se sobre uma mesa, um nlvel de álcool, que visto de ci

ma, aparece como mostra o diagra~a. Oual dos pontos P, O, R e 
S, ~e deverá levantar como ~~ primeiro passo para nivelar a me 

sa? 

A. P 

B. O 

GJ 
R 

S 

E. qualquer um del$s. 
P 

s Q 

ft 

..... 

f-' 
N 
O 

.-.-

I· 
J 

'~ 

, 
\ 

... e:_~ 
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DADOS ESTATíSTICOS 
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AR:i. 

12.2. 

TABELA N9 E - 1 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NO TESTE DE CI~N 

CIAS,PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES DO 

BRASIL E DA ARGENTINA, AGRUPADOS POR OCUPAÇÃO DO PAI. 

NtvEL MEDIA OOADRATICA GRAIE DE LIBERDADE 
TIPO 

ENl'RE DENTro N9de eta2 
DE (série) Variáveis 

ESCOLA 
os grup:>s dos grup::>s Casos 

11 (4a'.) 224.13 27.72 6 369 0.12 

POs. 111 (6a.) 33~96 22.38 5 316 0.02 

IV (8a.. ) 74.44 46.49 5 289 0.03 

V (3a../29G) 79.62 22.03 5 284 0.06 

II (4a .. ) 66.78 46.34 6 120 0.07 

PARI'. 
III (6a .. ) 33.20 27.10 6 102 0.07 

IV (Ba.) 13.79 30.28 6 88 0.03 

V (3a,./2~) 66.94 26.49 5 145 0.08 

II (4a,) 159.47 20.92 6 546 0.08 
pQB 111 (6a. ) 211.61 21.19 7 588 0.11 

IV (Olt.Sec) 16.70 23.26 7 399 0.01 

11 (4a. ) 23.73 16.04 5 205 0.03 

PARI'. 111 (6a 1 ) 31.81 26.97 6 203 0.03 

IV (Olt.Sec) 39.63 24.12 6 92 0.10 

FONIE: P:rograma ECIEL/ 1975/1976 

* = Significativo a 0,01 ou manos 
** = " a 0,05 " " 

*** = " a 0,10 " " 

F 

* 8.09 

1.52 

1.60 
* 3.61 

1.44 

1.22 

0.46 
** 2.53 

* 7.62 
* 9.98 

0.72 

1.48 

1.18 

1.64 
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TABELA N9 E - 2 

ANÂLISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NO TESTE DE CI~N 

CIAS,PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES DO 

BRASIL E DA ARGENTINA, AGRUPADOS POR EDUCAÇÃO DA MÃE • 

TIPO N!vEL ~DIA QUADRÂTlCA GRAUS DE LIDERDADE 
eta2 DE ENTRE DENTR) 

Variáveis mele 
ES<DLA (Série) os gn:q:x:>s dos grupos casos 

II (4a. ) ·140.13 28.33 5 384 0.06 
III (6a.) 49.90 22.06 5 326 0.03 

POs. 
IV (8a .• ) 86.67 48.52 5 305 0.03 

V (3a,.j29G) 40.56 22.22 5 298 0.03 

II (4a.) 106.85 41,83 5 120 0.10 

III (6a:. ) 27.68 27.25 5 109 0.04 
PARl'. 

IV (8a,.) 29.65 28.48 4 90 0.04 

V (3a./2%> 68.76 26.18 5 150 0.08 

II (6a. ) 204.06 20.77 4 577 0.06 

POs. III (8a:. ) 227.01 22.05 4 600 0.06 

IV (Olt.Sec) 19.15 23.08 4 403 0.01 

II (6a,. ) 52.37 16.08 4 213 0.06 

PARI'. III (8a,.) ,28.28 27.80 4 211 0.02 

IV (Ú1t.Sec) 70.91 23.78 3 98 0.08 

. 
FONI'E: Programa ECIEL/1975/1976 

* = Significativo a 0.01 ou menos 
** = " a 0.05 " " 

*** = " a 0.10 " " 

F 

* 4.94 
* 2.26 

1.79 

1.82 

** 2.55 

1.02 

1.04 
** 2.63 

** 9.83 
* 10.29 

0.83 

* 3.26 

1.02 
** 2.98 
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TABELA N9 E - 3 

ANALISE DE VARIANcIA DAS ~DIAS OBTIDAS NO TESTE DE CI~N 

CIAS,PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES DO 

BRASIL E DA ARGENTINA, AGRUPADOS POR SEXO. 

TIPO NIvEL ~IA QUADR1fi'ICA GRAUS DE LIBERDAIE 
eta2 IE (série) ENTRE DENTro Variáveis N9 de 

ESCDLA os grupos dos grupos casos 

II (4a. ) 293.99 29.73 1 396 0.02 

POs. III (6a.) 11.15 22.43 1 335 0.00 

IV (8a .. ) 680.36 47.05 1 312 0.04 

V (3a./29G) 920.62 16.69 1 308 0.13 

II (4a.) 115.31 46.32 1 132 0.02 

PARl'. III (6a.) 70.69 26.75 1 114 0.02 

IV (8a.) 152.87 27.79 1 96 0.05 

V (3a./~) 309.47 26.21 1 156 0.07 

II (4a.) 48.05 21.97 1 584 0.07 
POs. III (6a.) 95.68 23.18 1 608 0.01 

IV (Olt.Sec.) 755.93 21.14 1 409 0.08 

II (4a.) 46.40 16.91 1 218 0.01 

PARl'. III (6a .• ) 45.44 27.75 1 215 0.01 

IV (Olt.Sec. ) 53.02 24.90 1 100 0.02 

FWIE: Programa ECIEL/1976 

* = Significativo a 0.01 ou rrenos 
** = ,. a 0.05 " " 

*** = " a 0.10 " " 

F 

* 9.89 

0.50 
* 14.46 
* 46.77 

2.49 

2.64 
** 5.50 
* 11.81 

2.19 
*** 4.13 
* 35.75 

*** 2.74 

1.64 

2.13 
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TABELA N9 E - 4 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NO TESTE DE CI~N 

CIAS,PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICUIARBS DO 

BRASIL, AGRUPADOS POR LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA PLANO PILOTO E 

CIDADES SAT~LITES) . 

NÍVEL MEDIA CPADAATlCA GRAUS DE LIBERDADE 
eta2 

(Série) FNí'RE DENl'R) 
Variáveis N9 de F 

os gr1JtXJS dos· grupos casos 

rI (4a.) 768,39 30.61 3 529 0.12 25.10 

111 (6a,.) 152.00 22.70 3 451 0.04 6.69 

IV (8a.) 902.16 43.74 2 410 0.09 20.63 

V (3a./2%) 1284.29 24.24 2 467 0.18 52.98 

FONl'E: Pesquisa OCIEL/1976 

* = significativo a O .01 ou IreOOS 
** = .. a 0,05 .. .. 

*** = .. a 0,10 .. .. 

* 

* 

* 

* 
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TABELA N9 E - 5 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NAS QUESTÕES DE 

MEMORIA (OBJETIVO A) DO TESTE DE CIgNCIAS,PELOS ALUNOS 

DAS ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA AR 

GENTINA,AGRUPADOS POR OCUPAÇÃO DO PAI. 

TIro NÍVEL MQ)IA OOADRÂ'l'ICA GRAUS DE L ;BERDADE 
eta2 DE (Série) ENrRE DENIro N9 de ESCDIA Variáveis os 9'J:'UEOS_ dos grupos casos 

II (4a.) 5.77 2.91 6 369 0.03 

POB. 111 (6a.) 0.94 3.19 5 316 0.005 

N (8a .• ) 5.95 4~70 5 289 0.02 

V (3a~/~) 6.01 2.53 5 284 0.04 

II (4a.) 6.18 5.11 6 120 0.06 

PARI'. III (6a .• ) 1.32 3.57 6 102 0.02 

N (8a .) 0.97 3.52 6 88 0.02 

V (3a~/29C) 7.54 2.38 5 145 0.10 

II (4a.) 15.23 2.98 6 546 0.05 

POB. 111 (6a.) 14.03 3.64 7 588 0.04 

IV (Olt.Sec.) 0.56 2.10 7 399 0.05 

II (4a. ) 3.39 2.57 5 205 0.03 

PARI'. III (6a,.) 2.89 4.02 6 203 0.02 

IV (Olt.Sec.) 4.41 2.22 6 92 0.11 

FONrE: Programa .ECIEL/ -1975/1976 

* = Significativo a 0,01 ou JreI'lOO 

** = " a 0,05 " " 
*** = " a 0,10" " 

F 

*** 1.98 ' 

0.29 

1.27 
** 2.37 

1.21 

0.37 

0.28 
* 3.16 

* 5.12 
* 3.85 

0,27 

1.32 

0.72 

1.98*** 
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TABELA N9 E - 6 

ANÂLISE DE VARIÂNCIA DAS MgDIAS OBTIDAS NAS QUESTÕES DE 

COMPREENSÃO (OBJETIVO B) DO TESTE DE CI~NCIAS,PELOS ALU 

NOS DAS ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA 

ARGENTINA, AGRUPADOS POR OCUPAÇÃO DO PAI. 

TIPO N1vEL M€DIA QUAD!OO'ICA GRAUS DE LIBERDADE 2 DE (série) ENrRE DENTro Wde eta 
ESCDLA os gruIX>s dos gruIX>s Variáveis Casos 

II (4a.) 53.41 5.44 6 369 0.14 

POB. III (6a .. ) 9.55 3.96 5 316 0.04 

IV (8a. ) 11.69 5.89 5 289 0.03 

V (3a'~/2«;) 15.74 3.15 5 284 0.08 

TI (4a .) 9.86 7.63 6 120 0.06 

PARl'. III (6a. ) 14.72 3.68 6 102 0.19 

IV (8a. ) 2.41 3.81 6 88 0.04 

V (3a ./29G) 8.49 5.17 5 145 0.05 

II (4a.) 19.23 3.93 6 546 0.05 

POB. III (6a.) 27.75 3.21 7 588 0.08 

IV (Olt.Sec.) 2.40 4.04 7 399 0.01 

II (4a~ ) 2.58 2.78 5 205 0.02 

PARI'. III (6a4 ) 3.37 3.50 6 203 0.02 

IV (01t.Sec. ) 4.45 4.85 6 92 0.06 

FONlE: Programa EX:!IEL/1975/1976 

* = Significativo a 0.01 ou !rems 
** = " a 0.05 " " 

*** = " a 0.10 " " 

127. 

F 

* 9.82 
** 2.41 
*** 1.99 
* 5.0 

1.29 
* 4.005 

0.63 

1.64 

* 4.90 
* 7.39 

0.59 

0.92 

0.85 

0.92 
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TABELA N9 E - 7 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NAS QUESTÕES DE APLICA 

CÃO (OBJETIVO C) DO TESTE DE CI~NCIAS, PELOS ALUNOS DAS ESCO 

LAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DE ARGENTINA,AGRUPADOS 

POR OCUPAÇÃO DO PAI. 

,'M:ro Mt:oIA CPADru\TlCA GRAUS DE L ~ADE eta2 NivEL F DE (série) ENl'RE DENl'IO Variáveis Mil de 
ESCXlLA os grupos dos grupos Casos 

11 (4a.) 12.47 2.82 6 369 0.07 4.42 

~. 111 (6a". ) 0.18 1.33 5 316 0.002 0.13 

IV (8a. ) 3.98 1.92 5 289 0.03 2.07 

V (3a"./29G) 1.99 2.82 5 284 0.01 0.71 

11 (4a".) 5.19 3.67 6 120 0.07 1.41 

PARI' • 111 (6a".) 2.35 1.66 6 102 0.08 1.41 

IV (8a. ) 0.62 1.38 6 88 0.03 0.45 

V (3a./29G) 2.00 3.09 5 145 0".02 0.65 

11 (4a. ) 9.88 2.53 6 546 0.04 3.91 

POs. 111 (6a .) 5.65 1.35 7 588 0.05 4.18 

IV (Últ.Sec. ) 1.14 2.65 7 399 0.007 0.43 

II (4a. ) 7.03 2.65 5 205 0.06 2.65 

PARl'. 111 (6a. ) 2.96 1.48 6 203 0.06 2.00 

IV (Últ.Sec.) 2.42 2.20 6 92 0.07 1.10 

FONTE: Programa ECIEL(1975/1976 

* = Significativo a 0.01 ou rreros 
** = " a 0.05 " " 

*** = " a 0.10 n 11 

* 

*** 

* 
* 

* 
*** 
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TABELA N9 E - 8 

ANÂLISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NAS QUESTÕES DE RACIO 

CINIO (OBJETIVO D), DO TESTE DE CI~NCIAS,PELOS ALUNOS DAS ES 

COLAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DE ARGENTINA AGRUPA , -
DOS POR OCUPAÇÃO DO PAI. 

TIPO MEDIA OOADR1\TlCA GRAUS DE LIBERDADE N!vEL 
eta2 DE 

OS~pos DENI'R) Ni>de F 
ESCDIA (série) dos grupos Variáveis Casos 

* 11 (4a. ) 7.81 2.01 6 369 0.06 3.88 

POs. 111 (6a,,) 0.61 1.09 5 316 0.01 0.56 

IV (8a.) 1.22 1.17 5 289 0.02 1.05 

V (3a.j29G) 2.86 1.75 5 284 0.03 1.63 

11 (4a. ) 1.87 1.89 6 120 0.05 0.99 

PARl'. 111 (6a .) 0.60 1.14 6 102 0.03 0.52 

IV (8a.) 0.92 1.04 6 88 0.06 0.88 

V (3a./29G) 3.60 1.91 5 145 0.06 1.88 

** 11 (4a·.) 2.96 1.26 6 546 0.02 2.36 
* POB 111 (6a,,) 6.29 0.92 7 588 0.07 6.81 

IV (Olt.Sec.) 1.58 1.54 7 399 0.02 1.02 

11 (4a.) 0.54 1.08 5 205 0.01 0.50 

PARl'. 111 (6a.) 1.39 1.03 6 203 0.04 1.35 

IV (Olt.Sec.) 0.83 1.81 6 92 0.03 0.46 

. 
FON'IE: Programa "ECIEL/1975/1976 

* = Significativo a 0.01 ou nen::>s 
** = " a 0.05 " " 

*** = " a 0.10 " " 
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TABELA N9 E - 9 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NAS QUESTOES DE ME 

MORIA (OBJETIVO A), DO TESTE DE CIgNCIAS, PELOS ALUNOS DAS 

ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA ARGENTINA A 

GRUPADOS POR EDUCAÇÃO DA MÃE. 

TIro N!vEL ~IA QUADRMlCA GRAUS DE LIBERDADE 
DE ENl'RE !:ENTro Variáveis ~ de eta2 

ESCDIA (Série) os grlllX)s dos gruJ.X)s Casos 

II (4a.) 5.53 2.96 5 384 0.02 

POB. TIl (6a.) 3.60 3.16 5 326 0.02 

IV (8a. ) 3.66 4.93 5 305 0.01 

V (3a./29G) 2.25 2.52 5 298 0.01 

II (4a.) 10.29 4.78 5 120 0.08 

PARI'. III (6a.) 1.35 3.63 5 109 0.02 

IV (8a.) 4.55 3.30 4 90 0.06 

V (3a./29G) 7.05 2.47 5 150 0.09 

II (4a.) 22.16 2.97 4 577 0.05 

POB. III (6a. ) 18.50 3.69 4 600 0.03 

IV (C1t.Sec.) 2.54 2.06 4 403 0.01 

II (4a. ) 0.84 2.55 4 213 0.06 

PARI'. III (6a.) 1.74 4.19 4 211 0.08 

IV (Olt.Sec.) 5.42 2.28 3 98 0.07 

FOOIE: P~ama ECIEL/1975/1976 

* = Significativo a 0.01 ou IneIDS 

** = " a 0.05 .. .. 
*** = .. a 0.10 " " 

130. 

F 

*** 1.86 

1.14 

0.74 

0.89 

*** 2.15 

0.37 

1.38 
** 2.85 

* 7.45 
* 5.01 

1.23 

0.33 

0.41 
*** 2.37 
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TABELA N9 E-lO 

ANÂLISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NAS QUESTÕES DE COM 

PREENSÃO (OBJETIVO B) DO TESTE DE CI~NCIAS, PELOS ALUNOS DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA ARGENTINA, A 

GRUPADOS POR EDUCAÇÃO DA MÃE. 

TIPO NtVEL MeDIA QUADFÁTlCA GRAUS DE LIBERDADE 
eta2 

DEl 
(Série) ENl'RE DENl'R) 

Variáveis N1> de 

ESO:>IA 
os grup::>s dos grupos Casos 

11 (4a.) 38.57 5.55 5 384 0.08 

POB. 111 (6a.) 12.29 3.92 5 326 0.05 

IV (8a. ) 15.34 6.11 5 305 0.04 

V (3a./29G) 7.43 3.21 5 298 0.04 

11 (4a.) 20.79 6.84 5 120 0.11 

PARI' • 111 (6a.) 6.03 4.21 5 109 0.06 

IV (8a.) 5.89 3.34 4 90 0.07 

V (3a./29G) 10.10 5.04 5 150 0.06 

II (4a. ) 23.93 3.91 4 577 0.04 

POB. 111 (6a.) 26.72 3.31 4 600 0.05 

IV {Olt.Sec.) 0.67 4.03 4 403 0.00 

11 (4a.) 7.54 2.97 4 213 0.04 

PARI'. 111 (6a.) 4.46 4.06 4 211 0.02 

IV (Olt.Sec.} 15.30 4.36 3 98 0.10 

FONTE: Programa ECIEL/1975/1976 

* = significativo a 0.01 ou rrenos 
** = " a 0.05 " " 

*** == 'I a 0.10 " " 

F 

* 6.95 
* 3.13 
* 2.51 
** 2.31 

** 3.04 

1.43 

1.76 
*** 2.00 

* 6.13 
* 8.08 

0.16 

** 2.53 

1.09 
** 3.51 
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TABELA N9 E-lI 

AN~ISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NAS QUESTÕES DE APL! 

CAÇÃO (OBJETIVO C) DO TESTE DE CI~NCIAS, PELOS ALUNOS DAS ES 

COLAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA ARGENTINA, AGRU 

PADOS POR EDUCAÇÃO DA MÃE. 

TIPO N1vEL MfnIA QUADR1\TlCA GRAUS DE LIBERDADE 

IE ENl'RE DENTro Variáveis mde eta2 
F 

ESCOLA 
(Série) os gnlIX)s elos gnIp::>s casos 

II- (4a.) 4.89 2.94 5 384 0.02 1.66 

111 (6a.) 3.07 1.25 5 326 0.04 2.45 
POB. IV (8a. ) 2.22 1.97 5 305 0.02 1.13 

V (3a./29G) 1.45 2.80 5 298 0.01 0.53 

11 (4a.) 7.05 3.48 5 120 0.08 2.02 

III (6a.) 3.78 1.68 5 109 0.09 2.26 
PARI'. IV (8a.) 1.95 1.35 4 90 0.06 1.45 

V (3a./29G) 1.03 3.0 5 150 0.01 0.34 

II (4a. ) 11.53 2.54 4 577 0.03 4.55 

RlB. 111 (6a. ) 6.33 1.38 4 600 0.03 3.59 

IV (Olt.Sec. ) 1.06 2.63 4 403 0.00 0.40 

11 (4a.) 11.85 2.58 4 213 0.08 4.59 

111 (6a.) 1.53 1.55 4 211 0.02 0.99 

IV (Clt.Sec.) 1.53 2.35 3 98 0.02 0.65 
. 

FONlE: Programa ECIEL/1975/1976 

* = significativo a 0.01 ou nems 
** = " a 0.05 " " 

*** = " a 0.10 .. .. 

** 

*** 
*** 

* 
* 

* 
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TABELA N9 E - 12 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS NAS QUESTÕES DE RA 

CIOCtNIO (OBJETIVO D) DO TESTE DE CI~NCIAS, PELOS ALUNOS 

DAS ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA ARGENTI 

NA AGRUPADOS POR EDUCAÇÃO DA MÃE. 

TIro N!VEL MeDIA QUAD~TlCA GFAUS DE LIBERI:l7illE 
eta2 

DE (série) ENl'RE DENTro Variáveis Ni> de 
ESCl)LA os grupos dos gnlpos casos 

11 (4a. ) 4.02 2.11 5 384 0,02 

POB. 111 (6a.) 0.71 2.09 5 326 0.01 

IV (8a.) 1.13 1.18 5 305 0.15 

V (3a./29G) 2.11 1.75 5 298 0.02 

11 (4a.) 2.54 1.81 5 120 0.05 

111 (6a. ) 0.40 1.13 5 109 0.02 
PARI' • 

IV (8a. ) 0.33 1.09 4 90 0.01 

V (3a./29G) 5.70 1.82 5 150 0.09 

11 (4a.) 2.63 1.26 4 577 0.01 

POB. 111 (6a. ) 4.81 0.96 4 600 0.03 

IV (Olt.Sec. ) 3.75 1.52 4 403 0.02 

11 (4a.) 0.31 1.13 4 213 0.05 

PARI' • 111 (6a. ) 3.66 0.97 4 211 0.07 

IV (Olt~Sec.t 1.47 1.77 3 98 0.03 

romE: Programa EX:IEL/1975/1976 

* = significativo a 0.01 ou menos 
** = " a 0.05 " " 

*** = " a 0,10 " " 

133. 

F 

1.90*** 

0.65 

0.96 

1.20 

1.40 

0.35 

0.30 
*** 3.13 

*** 2.09 
* 5.03 
* 2.46 

0.27 
* 3.76 

0.48 
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TABELA N9 E - 13 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS EM QUESTÕES DE MEMÓRIA 

(OBJETIVO A) DO TESTE DE CI~NCIAS, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS pO 
BLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA AIa.'NTINA AGmPAOOS POR SEXO. 

TIro NÍVEL 
MmIA CUADAATlCA GRAlS DE LIBEIDADE 

eta2 
F IE (série) ENl'RE IENrro Variáveis W de 

ESOOIA cs grupJS dos gnlIXJS casos 

11 (4a.) 7.56 3.03 1 396 0.01 2.49 

POB. 111 (6a.) 0.35 3.16 1 335 0.00 O.U 

IV (8a.) 33.92 4.80 1 312 0.02 7.07 

V (3a ./29(;) 31.84 2.41 1 308 0.04 13.19 

II (4a.) 3.87 4.99 1 132 0.00 0.77 

PAR1'. 
III (6a'. ) 0.32 3.53 1 114 0.00 0.09 

IV (8a .• ) 7.35 3.40 1 96 0.02 2.16 

V (Ja .• /29G) 33.03 2.43 1 156 0.08 13.61 

II (4a.) 10.18 3.11 1 584 0.01 3.27 

POs. 111 (6a.) 8.03 3.76 1 608 0.00 2.14 

IV (Últ.Sec.) 3.69 2.07 1 409 0.00 1.79 

II (4a.) 7.86 2.53 1 218 0.01 3.10 

PARl'. 111 (6a.) 2.26 4.17 1 215 0.00 0.54 

IV (Últ.Sec.) 2.16 2.38 1 100 0.01 0.91 

FON1E: Programa ECIEL/1975/1976 

* = significativo a O .01 ou menos 
** = " a 0.05" " 

*** = " a 0.10 " " 

* 
* 

* 

*** 

*** 
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TABELA N9 E - 14 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS MgDIAS OBTIDAS EM QUESTÕES DE COMPRE 

ENSÂO (OBJETIVO B) DO TESTE DE CIgNCIAS, PELOS ALUNOS DAS ES 

COLAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA ARGENTINA, AGRUPA 

DOS POR SEXO' 

TIPO NIVEL MtDIA CPADAATlCA GRAUS DE LIBERDADE 2 IE 
ENl'RE DENrro W de eta F 

ESroLA (série) Variáveis os y.L~ ebs grupos Casos 

II (4a.) 87.49 5.91 1 396 0.04 14.80 

POB. III (6a. ) 5.41 4.07 1 325 0.00 1.33 

IV (8a. ) 95.94 5.93 1 312 0.05 16.18 

* 

* 
* V ( 3a./29,C;;) 95.12 3.07 1 308 0.09 31.00 

* II (4a,) 44.58 7.32 1 132 0.04 6.09 

III (6p.. ) 9.21 4.30 1 114 0.02 2.14 
PARI' • *** IV (8a. ) 10,10 3.65 1 96 0.03 2.77 

* V (3a.j.2<IG) 59.43 4.93 1 156 0.07 12.05 

II (4a.) 2.61 4.05 1 584 0.00 0.64 

POB. III (6a .• ) 7.74 3.44 1 608 0.00 2.25 

(Olt.Sec.) * IV 84.84 3.79 1 409 0.05 22,38 

II (4a:.) 2.03 3.04 1 218 0.00 0.67 

(6a,) *** PARI'. III 14.18 4.01 1 215 0.02 3.53 

IV (Olt.Sec.) 21.35 4.52 1 ** 100 0.04 4.72 

:roNIE: Programa·ECIEL/19i]5/1976 

* = significativo a 0.01 ou rrenos 
** = " a 0.05 " " 

*** = " a 0.10 " " 
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TABELA N9 E - 15 

ANALISE DA VARIÂNCIA DAS MtDIAS OBTIDAS EM QUESTÕES DE 

APLICAÇÃO (OBJETIVO C) DO TESTE DE CI~NCIAS, PELOS ALU 

NOS DAS ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA 

ARGENTINA, AGRUPADOS POR SEXO 

TIPO NIvEL ~DIA QUADRÂTICA GRAUS IE LIBERDruE 
eta2 

IE (série) rNrRE JENTR) Variáveis N9 de 
ESCXlIA os grupos dos grupos Casos 

II (4a.) 1,39 2,98 1 396 0.00 

pCD3. III (6a~) 0.36 1.30 1 335 0.00 

IV (Ba.) 11.65 1.94 1 312 0.02 

V (3a.!29G) 36.52 2.67 1 308 0.04 

II (4a".) 2.08 3.83 1 132 0.00 

PARl'. 
III (6a.) 0.89 1. 74 1 114 0.00 

IV (8a.) 2.76 1.37 1 96 0.02 

V (3a"./~) 2.57 3.02 1 156 0.00 

II (4a.) 0.03 2.60 1 584 0.00 
pOB 

III (6a.) 0.22 1.40 1 608 0.00 

IV (Olt.Sec. ) 26.07 2.54 1 409 0.02 

II (4a.) 39.06 2.64 1 218 0.06 

PARI'. III (6a~) 5.64 1.52 1 215 0.02 

IV (Olt.Sec. ) 4.12 2.30 1 100 0.02 

FONTE: Programa ECIEL/1975/1976 

* = Significativo a 0.01 ou nenos 
** = .. a 0.05 .. .. 

*** = .. a 0.10 .. .. 

136. 

F 

0.46 

0.28 
* 6.01 
* 13.66 

0.54 

0.51 

2.02 

0.85 

0.01 

0.16 
* 10.24 

* 14.81 
** 3.71 

1. 79 
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TABELA N9 E - 16 

ANALISE DA VARIANcIA DAS MtDIAS OBTIDAS EM QUESTÕES DE 

RACIOcINIO (OBJETIVOD) DO TESTE DE CI~NCIAS, PELOS ALU 

NOS DAS ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES DO BRASIL E DA 

TIPO 
IE 

ESCX>I.A 

POs. 

PARl'. 

POs. 

PARl'. 

FrnIE: 

* = 
** = 

*** = 

ARGENTINA, AGRUPADOS POR SEXO. 

N!vEL r.f:DIA QUADOOlCA GRAUS IE LIBERDME 
eta2 

(série) ENl'RE lEN'Iro Variáveis N9 de 
os grupos Cbs grupos Casos 

II (4a~) 14.94 2.11 1 396 0.02 

III (6a. ) 2.33 1.08 1 335 0.01 

IV (Ba .) 7.56 1.16 1 312 0.02 

V (3a,./2N) 28.96 1.65 1 308 0.05 

II (4a. ) 0.42 1.95 1 132 0.00 

III (6a. ) 1.55 1.10 1 114 0.01 

IV (8a. ) 1.65 1.04 1 96 0.02 

V (3a./~) 6.15 1.90 1 156 0.02 

II (4a.) 5.33 1.26 1 584 0.01 

III (6a'. ) 0.33 0.98 1 608 0.00 

IV (Olt.Sec) 22.15 1.50 1 409 0.03 

II (4a.) 0.67 1.12 1 218 0.00 

III (6a.) 2.34 1.01 1 215 0.01 

IV (Olt.Sec} 0.12 1. 78 1 100 0.00 

Pesquisa ECIEL/1975/1976 

Significativo a 0.01 ou nenos 
" a 0.05 " " 
" a 0.10 " ", 

137. 

F 

7.07* 

2.17 
* 6.53 
* 17.53 

0.22 

1.41 

1.58 
*** 3.24 

** 4.24 

0.34 
* 14.75 

0.60 

2.31 

0.07 
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111 

IV 

V 

TABELA N9 E - 1 7 

ANÂLISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS EM MEMORIA 

(OBJETIVO A) DO TESTE DE CIgNCIAS,PELOS ALUNOS DAS 

ESCOLAS POBLICAS E PARTICULARES CE DRASILll\,AGRUP~ 

DOS POR LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA (CAPITAL E CIDADES 

SAT~LITES • 

N!VEL MtDIA OO'ADAATlCA GRAUS DE LIBEIDAIE 
eta2 

(Série) ENTRE DENIro Variáveis N? de 
os grupos dos gr\lI:X)s Casos 

(4a.) 44.11 3.30 3 529 0.07 

(6a .• ) 6.20 3.20 3 451 0.01 

(8a .• ) 28.01 4.50 2 410 0.03 

(3a./29G) 41.47 2.53 2 467 0.06 
, 

roNl'E: Programa OCIEL/1976, 

* = Significativo a 0.01 ou rreros 
** = .. a 0.05 .. .. 

*** = .. a 0.10 .. .. 

138. 

F 

* 13.37 

1.93 

* 6.22 

* 16.37 
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TABELA N9 E - 18 

ANÂLISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS EM COMPREENSÃO 

(OBJETIVO B) DO TESTE DE CI~NCIAS,PELOS ALUNOS DAS ES 

COLAS POBLICAS E PARTICULARES DE BRAStLIA, AGRUPADOS 

POR LOCALIZAÇÃO DE ESCOLA (CAPITAL E CIDADES SATt;LITES). 

NívEL Ml!:DIA OOADAATICA 

ENl'RE (série) os grupos 

11 (4a~) 159.43 

111 (6a.) 43.08 

IV (8a.) 133.83 

V (3a,./29G) 155.45 

FONIE: Programa ECIEL/ 1976, 

* = 
** = 

*** = 

Significativo a 0.10 
" a 0.05 
" a 0.10 

DENl'ID 
dos grupos 

5.87 

3.94 

5.53 

3.98 

ou rrems 
" " 
" " 

GRAUS DE LIBERDADE 
eta2 

Variáveis Ní?de 
Casos 

3 529 0.13 

3 451 0.07 

2 410 0.10 

2 467 0.14 

139. 

F 

* 27.16 

* 10.93 

* 24.18 

* 39.08 
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140. 

TABELA N9 E - 19 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS ~11!:DIAS OBTIDAS EM APLICAÇÃO (OB~ 

TIVO C) DO TESTE DE CIgNCIAS'PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS pO 
BLICAS E PARTICULARES DE BRAS!LIA, AGRUPADOS POR LOCALIZA 

çÃO DA ESCOLA (CJI.PITAL E CIDADES SATt:LITES) • 

N!vEL MEDIA CUADAATlCA GRAUS DE LIBERDADE 
eta2 

ENrnE rENTIO Variáveis Wde 
(Série) os grupos dos grupos Casos 

11 (4a.) 32.23 3.02 3 529 0.06 

111 (6a. ) 3.61 1.40 3 451 0.02 

IV (8a .• ) 26.68 1.80 2 410 0.07 

V (3a,.'j29G) 72.99 2.88 2 467 0.10 

FCNIE: Programa EX:IEL/1976 . 

* = Significativo a 0.01 ou IreIX>S 

** = " a 0.05 " " 
*** = " a 0.10 " " 

F 

10.66 

2.58 

14.79 

25.34 

* 

** 

* 
* 



PlÚS 

141. 

TABELA N9 E - 20 

ANALISE DE VARIÂNCIA DAS M~DIAS OBTIDAS EM RACIOCtNIO (OBJE 

TIVO D) DO TESTE DE CIgNCIAS, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS pO 
BLICAS E PARTICULARES DE BRAStLIA, AGRUPADOS POR LOCALIZA 

çÃO DE ESCOLA (CAPITAL E CIDADES SAT~LITES). 

N!VEL I4'DIA OOADAATlCA GRAUS DE L Kt<;t<1 ~mE 

eta2 
(série) ENrRE DENIro Variáveis N9 de 

os grup:>s dos grup:>s casos 

11 (4a.) 17.55 2.00 3 529 0.05 

111 (6a.) 1.03 1.08 3 451 0.01 

IV (8a .• ) 8.06 1.15 2 410 0.03 

V (30,./29(;) 44.56 1. 79 2 467 0.10 

FONTE: programa OCIEL/ 1976, J 

* = Significativo a 0.01 00 rrems 
** = " a 0.05 11 11 

*** = " a 0.10 " 11 

F 

8.78 

0.95 

7.03 

24.96 

* 

* 

* 
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TABELA N9 E - 21 

ANÂLISE DE VARIÂNCIA DAS MgDICAS OBTIDAS EM pRATICA (OBJ~ 

TIVO e) DO TESTE DE CI~NCIAS,PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS pO 
BLICAS E PARTICULARES DE BRASíLIA, AGRUPADOS POR LOCALIZ~ 

çÃO DE ESCOLA (CAPITAL E CIDADES SATgLITES)· 

N1VEL MtrJIA QUADAATlCA GRAUS DE LI13ERIJN)E 
eta2 EN.I'RE DENTro Variáveis N? da 

(Série) os grupos dos g!'Ul;X>s Casos 

II (4a.) ... . .. . .. . ... . . . 
III (6a.) 5.44 1.81 3 451 0.02 

IV (8a.) 31.15 2.43 2 410 0.06 

V (3a .• /29G) 4.02 0.86 2 467 0.02 

FCNlE: Programa OCIEL/1976 . 

* = Significativo a 0.01 ou mexx:>s 

** = " a 0.05 " " 
*** = li a 0.10 " " 

142. 

F 

. .. 
** 3.00 

* 12.80 

* 4.91 
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TABELA N9 E-22 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO (r de Pearson) ENTRE AS VARIAVEIS 
DA REGRESSÃO Obi = f (I_d, Edm, Oep, Ese,_CL., EF} BAASn.- - M:DELO I 

NívEIS VARIA A B C D Id Eàn Oq> Esc CL EF-A EF-S (série) VEIS- -
A 1.0 
B 0.48 1.0 
C 0.43 0.51 1.0 

II D 0.37 0.42 0.38 1.0 
Id -0.06 -0.09 -0.06 -0.11 1.0 

(4a.) Eàn 0.01 0.17 0.08 0.09 ...(l.05 1.0 
Ocp -0.08 -0.28 -0.17 -0.14 0.13 -0.25 1.0 
Esc 0.04 0.18 0.04 -0.03 ...(l.04 0.15 -0.35 1.0 
CL 0.15 0.26 0.20 0.12 -0.07 0.20 -0.32 0.25 1.0 
EF-A 0.06 0.07 0.06 0.03 -0.07 0.14 -0.10 0.03 0.06 1.0 
EF-S -0.01 0.00 -0.02 -0.03 0.05 ...(l.05 0.03 ...(l.02 0.00 -0.83 'LO 

A 1.0 
B 0.34 1.0 
C 0.34 0.-40 1.0 

III 
D 0.20 0.25 0.18 1.0 
Id -0.08 -0.07 -0.02 ...(l.05 1.0 

(6a.) Edro -0.06 0.15 0.02 -0.02 0.00 1.0 
Oq> -0.02 -0.22 -0.06 -0.03 0.04 -0.31 1.0 
Esc -0.05 0.11 0.05 0.02 -0.02 0.21 -0.36 1.0 
CL 0.09 0.17 0.14 0.11 -0.03 0.18 -0.34 0.33 1.0 
EC-A -0.05 -0.07 ...(l.04 0.00 -0.02 -0.10 0.01 -0.04 -0.10 1.0 
EF-S 0.05 0.07 0.04 0.00 0.03 0.04 0.01 0.01 0.11 -0.87 1.0 

A 1.0 
B 0.54 1.0 

IV C 0.54 0.61 1.0 
D 0.44 0.58 0.52 1.0 

(8a.) Id -0.04 -0.03 ...(l.07 -0.03 1.0 
Edro 0.00 0.09 0.05 0.02 0.00 1.0 
Ocp 0.02 -0.01 0.01 -0.04 -0.06 -0.33 1.0 
Esc 0.15 0.38 0.24 0.15 -0.05 0.30 -0.43 1.0 
CL 0.06 0.11 0.06 0.14 0.01 0.24 -0.28 0.30 1.0 
EC-A -0-02 0.02 -0.04 -0.01 -0.01 -0.08 0.04 -0.02 -0.05 1.0 
EF-S 0.08 0.06 0.08 0.04 -0.07 0.02 0.00 0.01 0.03 -0.85 1.0 

--- ---------
A 1.0 
B 0.48 1.0 

V C 0.40 0.28 1.0 
D 0.40 0.43 0.30 1.0 

(Olt. Id -0.10 -0.09 -0.02 -0.09 1.0 
Sec) Eàn 0.19 0.24 0.08 0.24 -0.06 1.0 

Ocp -0.18 -0.23 -0.15 -() .12 0.04 -0.24 1.0 
Esc 0.24 0.38 0.31 0.30 -0.02 0.29 -0.31 1.0 
CL 0.18 0.20 0.16 0.19 -0.11 0.29 -0.24 0.27 1.0 
EF-A 0:12 -0.05 -0.01 -0.11 -0.09 0.07 -0.03 -0.04 -0.02 1.0 
EF-S -0.10 0.07 0.00 0.09 0.05 -0.08 0.03 0.00 0.04 -0.91 1.0 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 

Obj = Objetivo A, B, C ou D 
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TABELA N9 E-23 

COEFICIENTES DE CORREI,AÇÃO (r de Pearson) ENTRE AS VARIJ\VEIS M 
~GRESSl\O' Obj = f IId, EdJn, Çlco, F.se, FoP) ARGEN~IJ-JA - MODELO' I 

VARIA A 8 .G D VEIS-

A 1.0 
8 0.36 1.0 
C 0.38 0.41 1.0 

1+ D 0.24 0.27 0.24 1.0 
Id -0.03 0.02 0.01 0.00 

(4a.) Edu -0.04 -0.05 -0.09 -0.02 
Oc:p -0.19 -0.18 -0.20 -0.08 
Esc 0.05 -0.03 0.07 -0.01 
EF-A 0.02 -0.02 0.02 0.06 
EF-S 0.00 0.02 -0.01 -0.04 

A 1.0 
B 0.38 1.0 
C 0.36 0.39 1.0 

III D 0.23 0.26 0.24 1.0 
Id -0.07 -0.07 -0.05 0.00 

(6a.) Eàn -0.02 0.04 0.02 0.05 
Ocp -0.16 -0.23 -0.17 -0.20 
Esc 0,02 0.08 0.03 0.01 
EF-A -0.01 -0.02 -0.06 -0.01 
EF-S 0.01 0.00 0.06 0.01 

A 1.0 
B 0.47 1.0 
C 0.27 0.24 1.0 
D 0.34 0.32 0.29 1.0 . 

IV Id -{) .10 0.02 -0.02 -0.08 

(Olt. Edu 0.13 0.05 0.03 0.12 
Ocp -0.05 -0.02 -0.10 -0.09 Sec) 
Esc 0.06 0.01 0.15 0.12 
EF-A 0.03 -0.03 -0.04 -0.04 
EF-S -0.04 0.01 0.05 0.02 

Fonte: Pesquisà ECIEL, 1975 

Obj = "Objetivo A, B, C ou D 

Id Eàn Ocp Esc EF-A EF-S 

1.0 
0.03 1.0 

-0.01 -0.12 1.0 
-0.02 0.06 -0.16 1.0 
0.05 -0.02 -0.03 -0.02 1.0 

-0.04 -0.02 0.04 0.04 -0.90 1.0 

1.0 
-0.06 1.0 
0.06 -0.25 1.0 
0.01 0.03 -0.14 1.0 
0.00 0.00 0.05 -0.01 1.0 
0.01 0.00 -0.03 0.02 -0.93 1.0 

1.0 
-0.08 1.0 

0.16 -0.40 1.0 
-0.08 0.11 -0.23 1.0 
-0.01 0.00 -0.03 -0.01 1.0 
0.00 0.00 0.01 0.04 -0.91 1.0 



TABELAJN9 E..:..24 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO (r de Pearsoon) ENTRE AS VARI~VEIS DA 
REGRESSÃO. Obj f (Id, Edm. Oep. Esc) BnASIL ... MIDEID II 

.NíVEIs VARIÁ 
(série) VEIS- A B C D 

A 1.0 
B 0.49 1.0 
C 0.42 0.51 1.0 

II D 0.33 0.41 0.37 1.0 
Ein.Pr. ~.05 -0.14 ~.03 -0.02 

(4a.) Ein.Sec 0.06 O'fo 0.01 -0.01 
Ein. Un 0.15 O. O 0.08 0.11 
OP A O.OOL 0.14 0.12 0.05 
OP M 0.10 0.21 0.07 0.10 
Esc 0.04 -0.18 -0.03 OD05 
Id. 0.12 0.26 0.10 0,08 

A 1.0 
B 0.33 1.0 
C 0.35 0.39 1.0 
D 0.18 0.23 0.19 1.0 

III Ein.Pr • -0.04 -0.13 -0.06 0.01 
(6a.) Ein.Sc. 0.05 0.10 0.17 0.00 

Ein.Un. 0.04 : 0.12 0.03 0.02 
OPA 0.02 0.13 0.06 0.02 
OPM -0.01 0.10 ~.02 -0.01 
Esc 0.04 -0.14 -0.08 -0.03 
Id. 0.09 0.19 0.14 -0.01 

A 1.0 
B 0.55 1.0 
C 0.55 0.63 1.0 

IV D 0.44 0.58 0.51 1.0 
Em.Pr. 0.04 0.02 O.Ol -0.01 

(Sa.) 
Ein.Sc. 0.01 0.06 0.07 0.07 
Ein.Un. 0.01 0.06 0.03 0.00 
OpA 0.04 0.02 0.01 0.01 
OpM -0.04 0.01 -0.01 0.03 
Esc -0.14 -0.30 -0.23 -0.17 
Id 0.14 0.19 0.16 0.18 

A 1.0 
B 0.48 1.0 
C 0.41 0.29 1.0 
D 0.41 0.42 0.30 1.0 
Ein.Pr. -0.17 -0.16 -0.08 -0.17 

V Ein.SC. 0.14 0.12 0.06 0.11 
(3a/2aG) Em.Un. 0.08 0.18 0.06 0.15 

OpA 0.07 0.09 0.10 0.02 
OpM 0.06 0.09 0.02 0.04 
Esc -0.24 -0.37 -0.31 -0.30 
Id 0.20 0.:>0 0.07 0.21 

Fonte: Pesquisa ECIEL, 1976 

Obj = Objetivo A, B, C ou D 

Ein. Em. Ein. OP-A OP-M Esc. Pro Sec. Uno 

1.0 
~.26 1.0 
~.33 ~.12 1.0 
-0.16 0.16 0.21 1.0 
~.02 0.04 0.09 -0.39 1.0 
0.17 ~.16 ~.21 -0.29 ~.06 1.0 

-0.10 0.13 0.22 0.18 0.23 -0.28 

1.0 
-0.36 1.0 
~.33 ~.10 1.0 
-0.10 0.16 0.05 1.0 
~.07 -0.01 0.18 -0.37 1.0 
0.14 0.11 -0.08 -0.27 -0.10 1.0 

-0.14 0.11 0.18 0.14 0.15 -0.23 

1.0 
-0.49 1.0 
-0.36 -0.12 1.0 
-0.11 0.13 0.10 1.0 
-0.08 0.12 0.07 -0.47 1.0 

0.18 -0.20 -0.16 -0.29 -0.08 1.0 
-0.09 0.07 0.22 0.07 0.10 -0.08 

-
1.0 

-0.63 1.0 
-0.36 -0.10 1.0 
-0.12 0.17 0.11 1.0 

0.05 -0.04 0.02 -0.59 1.0 
0.21 -0.19 -0.23 -0.19 -0.03 1.0 

-0.19 0.21 0.18 0.09 0.07 0.16 

145. 

Id 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 
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