
 

      

  

 

 

                                                                 

 

 

ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS PRESENTES NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 

BIOLOGIA ENTRE 2017-2018 

 
OLIVEIRA, Wemerson de Castro 1  

CARVALHO, Claudia Wollmann 1,2  
GELLER, Ana Maria 1 

LIMA, Ismael de 1  
 
 

RESUMO 

Dentre as diversas ações educacionais que visam a motivação do estudante para o processo 
de ensino e aprendizagem, destacam-se as olimpíadas do conhecimento. A Olimpíada 
Brasileira de Biologia – OBB, ocorre desde 2004 tendo como objetivos estimular o interesse 
ativo em estudos biológicos, aproximar a universidade e o ensino médio no contexto do ensino 
de biologia e diminuir o tempo de defasagem entre as inovações científico-tecnológicas e sua 
divulgação aos estudantes. Sua organização, a partir de 2017 está sob responsabilidade do 
Instituto Butantan e em 2018, a OBB contou com a participação de 40.000 estudantes. Este 
trabalho focou-se na análise das competências de abrangência subentendidas em cada 
questão, utilizando como referência a matriz das nove competências do Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) disponibilizado pelo INEP. 
Foram analisadas as provas dos anos de 2017 e 2018, as quais são constituídas, anualmente, 
por 30 questões de múltipla-escolha na primeira fase e por 100 questões de múltipla-escolha 
na segunda fase. Os critérios estabelecidos para cada questão foram: (a) análise dos seus 
respectivos textos, gráficos, imagens, tiras, charges e as contextualizações, desconsiderando 
as alternativas de respostas; (b) avaliação de texto base ou contextualização anterior ao 
enunciado (comando) com relação direta da competência como parte componente da questão 
em sua apresentação; (c) questões independentes do texto foram consideradas aquelas que 
não dependiam do texto base ou contextualização para o candidato chegar a uma resposta. 
De maneira geral, foram elaboradas questões com maior abrangência de competências em 
2018 em comparação com 2017, respectivamente, 84 e 72 atribuições, sendo a mais 
frequente na primeira fase (em ambos os anos) a M6 – “Entender métodos e procedimentos 
próprios das ciências naturais e aplicá-los a diferentes contextos”. Já na segunda fase, a 
competência mais frequente foi a M1 – “ Compreender as ciências como construções 
humanas relacionando o desenvolvimento científico ao longo da história com a transformação 
da sociedade” (2017) e a M5 – “Compreender organismo humano e saúde, relacionando 
conhecimento científico, cultura, ambiente e hábitos  ou outras características individuais” 
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(2018). Em 2017, foram 15 questões conteudistas, enquanto, em 2018 foram 11, ou seja, são 
questões que não contemplam nenhuma competência. Essa mesma redução entre os anos, 
foi observada na segunda fase, 73 questões em comparação a 65, para 2017 e 2018, 
respectivamente. Contudo, na segunda fase da olimpíada é esperado um aumento no número 
de questões conteudistas, em função da seleção necessária visando a participação e também 
como forma de preparação para a olimpíada de âmbito internacional. Percebe-se uma certa 
preocupação dos elaboradores em formular questões envolvendo uma maior diversificação 
das competências, pois aproximadamente 10 questões, em cada fase, envolveram 2 ou mais 
competências, o que valoriza a compreensão e a capacidade de raciocinar 
interdisciplinarmente na resolução desse tipo de questão, evocando a capacidade do 
estudante de relacionar os conteúdos com seu contexto. 
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