
 
 

 

 

1 

Guia do Estudo Perfeito 
 

Aprenda a fazer a prova do Enem 

 

Resumo 

 

Quando chega próximo à prova do Enem, é normal surgir a preocupação de querer estudar mais 

conteúdo e assistir a mais aulas. Porém, estudar mais não significa que é a melhor forma. Muitas vezes, a 

falta de estratégia durante a prova é o que nos impede de obtermos um bom resultado. O Enem é uma prova 

cansativa, que você precisa saber fazer, independente se já domina todo o conteúdo do universo, querido 

Breniac. Para cada dia é possível usar uma estratégia. 

No primeiro dia, a prova tem duração de 5h30m, o que significa que você precisa saber ler textos 

densos e profundos sem ficar cansado e desanimado. Treine sua leitura e capacidade de interpretação para 

evitar reler o texto e se cansar desnecessariamente. No segundo dia, a prova tem duração de 5h. É necessário 

desenvolver velocidade de raciocínio na resolução das questões, ativando os mais diversos atalhos 

matemáticos. Por isso, habitue-se a não usar a calculadora, faça as contas na mão, simplificando, quando 

possível. Ganhe velocidade!!! Sobre isso, há uma série de vídeos lá no grupo do Descomplica-Vestibulares. O 

Thiago Saback reuniu diversas dicas sensacionais para você arrasar nos dois dias de prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/692638821098385/
https://www.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/579447699084165/
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Teoria de Resposta ao Item  

A TRI é um sistema para avaliar o peso e a nota das questões indo além do certo e do errado. Por 

isso, não adianta comparar o número de acertos. As questões mais difíceis valem mais, porém, ao mesmo 

tempo, espera-se que um aluno que acertou as questões mais difíceis também acerte as mais fáceis. Quando 

isso não acontece, a TRI identifica uma certa incoerência, é como se o aluno estivesse chutando. Por isso, é 

preferível você ter domínio básico e médio sobre os temas de todas as disciplinas do que escolher algumas 

para se aprofundar e se esquecer de todo o resto. Nunca deixe questão em branco. Ao chutar não significa 

que você será penalizado pelo Enem, porém, essa não deve ser sua estratégia principal, uma vez que a TRI 

detecta isso e atribui uma nota menor.  

 

A redação não faz parte da TRI 

A redação é a única parte da prova na qual o ENEM não faz uso do sistema de TRI. Isso significa que 

ela é corrigida por professores e sua nota pode chegar a 1000. Portanto, fazer uma excelente prova de redação 

é garantia de sucesso. 

 

Atualidades 

A prova do Enem é preparada até o mês de julho. Por isso, fique atento aos assuntos mais 

comentados até esse período, lembrando-se dos temas de atualidades dos anos anteriores. Sabe aqueles 

assuntos que estão bombando no seu feed de notícias? Eles podem aparecer na prova. Por isso, siga as 

páginas dos grandes jornais e mídias independentes e faça do seu Facebook ou Twitter um grande feed de 

atualidades. 

 

Peso das notas 

É muito importante que você conheça bem o seu curso para montar uma estratégia perfeita de 

estudos. Muitas das universidades que irão usar o Enem podem escolher como utilizar sua nota para a 

seleção. Nesse sentido, não é incomum você encontrar cursos em que algumas notas, por exemplo, Ciências 

da Natureza e Matemática, são mais valorizadas que outras. É o sistema de peso. Nesse sentido, busque no 

edital da sua universidade se ela adota o sistema de peso para o seu curso. 

 

Faça provas 

anteriores 

• Nesse link, você encontra disponíveis para download 

provas de 2009 até 2017. 

• Selecione um final de semana para simular um dia de 

prova do Enem. 

• Faça, pelo menos, duas provas do Enem por mês. 

No canal do Descomplica, no YouTube, você encontra um vídeo sobre O que fazer até o Enem. Além do vídeo, 

há também um E-book com os conteúdos que você precisa estudar mês a mês até a prova. E aí, já assistiu? 

 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/478521659176770/
https://www.youtube.com/watch?v=LrvyU5RHO0w&t=2s
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Exercício 

 

Vamos conhecer a prova do Enem? 

 

1. Busque no edital da sua universidade, a partir do curso que você deseja, qual é o peso das notas de 

cada disciplina do seu curso. 

2. Descubra quais são os temas que mais caem na prova do Enem por disciplina. 

3. Identifique, entre os temas que mais caem no Enem, aqueles que você já estudou e tem mais 

dificuldade. Assim, você pode revisá-los. 

4. Que tal baixar a prova do Enem e fazê-la como simulado no próximo final de semana? 

 


