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1 – Introdução 

 Neste trabalho será mostrado o passo a passo para instalação do software dr-ENEM. 

Esse software é um produto educacional desenvolvido para executar a análise dos resultados 

do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.  

 Desenvolvido para contribuir no processo de ensino-aprendizagem, o software retorna 

um diagnóstico preciso dos acertos e erros cometidos pelos alunos concluintes do ensino médio, 

para as edições de 2013 a 2017. Tais informações podem contribuir para a melhorias das 

técnicas de ensino e assim, melhorar os índices de aprendizagem. 

 As análises fornecidas pelo software estão disponibilizadas em três indicadores: César 

Lattes, Rendimento Anual e o indicador Quadro de Questões, ambos apresentados em detalhes 

no item 4 “Executando o software” deste manual.  

 Dado o grande volume de informações, disponibilizamos nesta versão apenas os dados 

das escolas públicas do estado do Pará. Outras escolas, públicas e particulares, ou secretarias 

estaduais de ensino podem solicitar versões que contemplem seus dados para análise, o pedido 

pede ser feito ao Instituto de Ciências Exatas – ICE da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará – UNIFESSPA e direcionado a um dos professores orientadores deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2 – Instalando os pré-requisitos do sistema 

Antes de fazer o download dos arquivos, é importante que você faça a instalação de 

alguns programas que são requisitos para o funcionamento do software dr-Enem. Para isso, 

basta seguir as orientações abaixo. 

2.1 – Verifique qual o tipo de sistema operação que está sendo executado no seu computador, 

se 32 bits ou 64bits.  

Para isso, clique com o botão direito do mouse no ícone “Meu Computador”, em seguida 

clique no menu suspenso “Propriedades”. 

 

Será mostrada a tela abaixo 

 

Neste caso, foi constatado que o tipo de sistema operação é de 64 bits. Essa informação 

norteará a instalação dos requisitos e do software. 

 

2.2 – Baixando o gerenciador de dados – Firebird 

Utilize o link https://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5-1 para ter acesso ao download 

dos gerenciadores Firebird. Você será direcionado para a página oficial (mostrada abaixo). Na 

página, selecione de acordo com o tipo de sistema operacional do seu computador: Win32 ou 

Win64. 

 

https://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5-1
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Após clicar na opção correspondente (aqui selecionei Win64), o site lhe dará duas 

opções de arquivos para download (.exe ou .zip). Escolha o arquivo .exe (executável) conforme 

orientado abaixo.  

 

Concluído o download, dê dois cliques no arquivo baixado , 

dê permissão de instalação, caso o Windows solicite. Os passos abaixo lhe mostrarão quais 

opções de configuração devem ser selecionadas. 

2.2.1 – Tipo de idioma 

 Por padrão, o instalador já vem com a opções “Português” selecionada.  
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Clique no botão Ok. 

2.2.2 – Orientação de fechamento das aplicações que estão sendo executados no seu 

computador. 

 Essa orientação é necessária para o caso de você ser um desenvolvedor que utiliza base 

de dados Firebird, caso contrário, basta clicar no botão “Seguinte”. 

 

2.2.3 – Contrato de licença 

 Marque a opção “Aceito o contrato” e clique no botão “Seguinte” 

 

 Nas próximas cinco telas (mostradas abaixo), basta clicar no botão “Seguinte”. 
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2.2.4 – Pronto para instalar 

 Clique no botão “Instalar” e aguarde a conclusão da instalação (tela A). Concluída a 

instalação (tela B), clique no botão “Seguinte”. 
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2.2.5 – Instalação concluída 

 O Firebird já está instalado no seu computador, desmarque a seleção “After installation 

– What Next” conforme abaixo, e clique no botão concluir. 

 

2.3 – Estabelecendo conexão com o bando de dados 

 Em alguns computadores será necessário a instalação do firebirdConnector 

ASP.NET.msi. O download poderá ser realizado através do endereço 

http://www.drenem.com.br/download/firebirdConnector ASP.Net.msi e a instalação pode ser 

feita tanto em computadores com sistema operacional de 32Bits quanto em 64Bits. Os passos 

para instalação são mostrados abaixo. 

2.3.1 – Feito o download do arquivo firedirdConnetor, clique no arquivo  

para iniciar a instalação, caso o Windows solicite, forneça a permissão para instalação do 

programa.  

As imagens abaixo, numeradas de 1 a 5, indicam a sequência das telas para instalação. 

Clique nos botões “Next” – (telas 1, 2 e 3) ”, “Install” – (tela 4) e “Finish” – (tela 5). 

http://www.drenem.com.br/download/firebirdConnector%20ASP.Net.msi
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 Concluída essa etapa já podemos iniciar o download do software dr-Enem. 

 

3 – Baixando o software dr-Enem 

 Os arquivos então compactados, desta forma, caso não possua instalado no seu 

computador o winRar, poderá baixa-lo através do link https://www.win-

rar.com/download.html?&L=0, que o direcionará para a página mostrada abaixo. Selecione o 

arquivo de acordo com o tipo do seu sistema operacional e realize o download. 

https://www.win-rar.com/download.html?&L=0
https://www.win-rar.com/download.html?&L=0
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3.1 - Os arquivos do software dr-Enem podem ser baixados através dos links abaixo. O usuário 

deve escolher o pacote que corresponda ao tipo de sistema operacional do seu computador, 

conforme mostrado no item 2.1 deste manual. 

Tipo de sistema operacional Link para download 

32bits www.drenem.com.br/download/drenem32bits.rar 

64bits www.drenem.com.br/download/drenem64bits.rar 

 

Realizado o download, proceda com a descompactação/extração dos arquivos para o 

local que desejar em seu computador. 

 

 

4 – Executando o software 

 Abra a pasta com os arquivos do software (os que você descompactou no item 3.1 deste 

manual), localize o arquivo e-enem mostrado na figura abaixo. Após localizado, dê um clique 

duplo sobre o arquivo ou então clique com sobre ele e pressione a tecla ENTER, isso iniciará a 

execução do sistema. 

http://www.drenem.com.br/download/drenem32bits.rar
http://www.drenem.com.br/download/drenem64bits.rar
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 A primeira tela a ser executada é a tela de apresentação dos idealizadores do software. 

Para prosseguir, basta clicar no botão “Acessar”. 

 

Figura 4.1 – Tela de Apresentação 

 Após isso, será apresenta a tela principal (Figura 4.2) do software, aqui você terá que 

selecionar a cidade e a escola que deseja consultar. Nesta versão só o estado do Pará foi 

analisado, assim, o campo estado está desabilitado, impossibilitando a consulta para outros 

estados da federação.    

 

Figura 4.2 – Tela principal 

4.1 – Realizando a análise dos índices Rendimento Anual, César Lattes e Quadro de Questões 

 Os índices trazem informações acerca do rendimento dos alunos nas provas do ENEM 

nos anos de 2013 a 2017. 
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4.1.1 – Rendimento Anual 

 Selecionada a escola na tela principal, clique no botão (Rendimento Anual), você será 

redirecionado para a tela abaixo (Figura 4.3). Nela você precisará selecionar o ano de realização 

da prova e clicar no botão “Consultar”. 

 

Figura 4.3 – Tela Rendimento Anual 

 Esse índice mostrará as notas mínimas e máximas para cada área de conhecimento, 

além da nota média. O cálculo é realizado com a nota de todos os alunos, concluintes do ensino 

médio dessa escola, presentes nos dois dias de realização do exame. 

 

4.1.2 – César Lattes 

Selecionada a escola na tela principal, clique no botão (César lattes), você será 

redirecionado para a tela abaixo (Figura 4.4). Nela você precisa selecionar o ano de realização 

da prova e clicar no botão “Consultar”. 

 

Figura 4.4 – Tela Indicador César Lattes 
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 O índice César Lattes mostra, numa mesma tela, as maiores notas obtidas pelos alunos 

da escola numa dada edição do ENEM, à média dessas notas foi atribuído o nome César Lattes, 

que representa o aluno ideal da escola.  

A figura acima mostra que no ano de 2017, o índice César Lattes foi de 741,08. Um outro 

dado trazido por esse indicador é o quantitativo de alunos que conseguiu, na mesma edição do 

ENEM, obter média entre 80% e 90% e acima de 90% da nota ideal.  

 

4.1.3 – Quadro de Questões 

Selecionada a escola na tela principal, clique no botão (Quadro de Questões), você 

será redirecionado para a tela abaixo.  

 

Figura 4.5 – Tela Indicador Quadro de Questões 

Nela você terá que realizar o seguinte procedimento: 

1º -  Selecione o ano de realização da prova e clique no botão “Buscar Questões”; 

 

Figura 4.6 – Seleção do ano de realização da prova – Tela Indicador Quadro de Questões 

2º - Selecione uma das áreas de conhecimento mostradas no grid, clicando no botão . 

 

Figura 4.7 – Seleção da área de conhecimento – Tela Indicador Quadro de Questões 
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O resultado será apresentado conforme a figura abaixo (Figura 4.8) 

 

Figura 4.8 – Tela Indicador Quadro de Questões 

 Esse indicador fornece o percentual de acerto por questão para uma dada escola x ano. 

Na figura acima é possível perceber que a questão mais acertada pelos alunos da escola Anízio 

Teixeira, no ano de 2017, na área de conhecimento Ciências da Natureza e suas Tecnologias fio 

a de número 101, ao passo que a mais errada foi a de número 131. 

 Para ter acesso à questão e identificar quantos alunos optaram por um dos itens 

propostos pelo examinador (letras: A, B, C, D ou E), basta clicar no botão , no grid questões, 

localizado à direita da tela (Figura 4.8), conforme abaixo. 

 

Figura 4.9 – Grid Questões - Tela Indicador Quadro de Questões 
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 Para exemplificar, vamos fazer a análise da questão 101. Ao clicar no botão , o 

sistema exibirá a tela abaixo (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 – Tela Ver Questões 

Para saber o gabarito da questão, basta clicar no botão , conforme indicado abaixo.

  

 

Os pontos A, B, C e D, circulados de vermelhos, representam:  

A - A competência exigida na questão; 

B – A habilidade exigida na questão; 

C – Ao clicar no botão , será apresentada uma tela contendo todas as 

questões dos ENEMs de 2013 a 2017 que exigiram a mesma habilidade que a questão que está 

sendo pesquisada, conforme figura abaixo. 
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IMPORTANTE: Essa habilidade (H22) foi exigida 7 vezes nos ENEMs de 2013 a 2017. 

D – Ao clicar no botão , o sistema apresentará a opção de escolha dos 

alunos, conforme figura abaixo. 

 

IMPORTANTE: Aqui é possível identificar que 19 alunos marcaram a letra A, 28 marcaram a letra 

B, 16 optaram pela letra C, 43 alunos marcaram a D, 126 marcaram a E e 1 teve a questão 

cancelada por marcação dupla ou por falta de marcação. 

 

4.2 – Habilidades exigidas na prova 

 É possível identificar quais as habilidades foram exigidas na prova. Para isso, siga os 

seguintes passos: 

1º - Na tela principal clique no botão , conforme figura abaixo. 

 

IMPORTANTE: Não é preciso selecionar a escola. 

 O usuário será direcionado para a tela mostrada naFigura 4.11. 

 

Figura 4.11 – Tela Habilidades exigidas na prova 



17 
 

 

 Selecione o ano de realização da prova e clique no botão . No grid 

que será exibido, clique no botão  para selecionar a área de conhecimento a ser pesquisada. 

O resultado é mostrado conforme abaixo. 

 

Figura 4.12 – Tela Habilidades exigidas na prova 

 

IMPORTANTE: da habilidade H7 foram exigidas 3 questões (identificada com o retângulo 

vermelho). 

 Para ter acesso às questões basta clicar no botão  (Ver Questões) no grid identificado 

pela letra A (circulado de vermelho).  


