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Matriz de Referência do ENEM 2009

O Comitê de Governança do Novo ENEM, pelas representações da ANDIFES e 
do MEC reunidas  em 13 de maio  de 2009,  aprovou a Matriz  de Referência  para o 
ENEM 2009, em conjunto com a relação de objetos de conhecimento a ela associados. 
O documento está organizado nas quatro áreas que comporão o Exame: Linguagens e 
códigos e suas tecnologias, Ciências da natureza e suas tecnologias, Ciências humanas e 
suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.

A  Matriz  de  Referência  consubstancia  evolução  importante  na  forma  de 
avaliação dos estudantes e orientação sobre os conteúdos cujo aprendizado se espera no 
Ensino Médio. Ela se pauta por habilidades consideradas essenciais aos estudantes que 
concluem esse nível de ensino. 

 
A lista de objetos de conhecimento apresentada no anexo expressa a realidade 

atual das escolas de Ensino Médio, ao mesmo tempo em que respeita o estágio atual do 
aprendizado dos alunos concluintes. Estabelecida a Matriz de Referência, os objetos de 
conhecimento associados poderão ser aprimorados, nas edições seguintes do ENEM, de 
modo  a  consagrar  o  papel  do  Exame  de  orientar  a  melhoria  do  Ensino  Médio  em 
harmonia com os processos de seleção para o acesso à Educação Superior.

Por recomendação da reunião, a partir da edição de 2010, os conhecimentos de 
Física, Química e Biologia, associados à matriz de referência de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias, devem expressar integração crescente entre as três áreas, adequando-
se à perspectiva interdisciplinar das competências e habilidades adotadas na matriz de 
referência correspondente.

Deliberou-se,  ainda,  que  a  competência  de  conhecimento  e  uso  da  língua 
estrangeira moderna só deverá ser objeto de avaliação a partir do Exame de 2010.
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