Guia do Estudo Perfeito
Conheça a prova do Enem
Resumo
Muitas vezes, quando nos preparamos para uma prova da escola, de concurso ou do Enem, ficamos
estudando e estudando aquela matéria com o objetivo de adquirir mais conteúdo. Nem sempre o mais é o
melhor, e a falta de uma boa estratégia de prova é o que nos impede de obtermos um bom resultado.
O Enem, hoje, possui como principal objetivo avaliar o desempenho do estudante ao término do ensino
médio e servir como um sistema de vestibular unificado que permite selecionar milhares de candidatos, além
de servir como requisito para a obtenção de bolsas de estudo e financiamento. Nesse sentido, o Enem é uma
prova extensa, realizada em dois dias. Em cada dia sua estratégia deve ser diferente.
•

45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
▪

Primeiro dia

•

45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
▪

•

Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira.

Geografia, História, Filosofia e Sociologia.

1 Redação.
▪

Texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo.

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.
•

Segundo dia

45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
▪

•

Biologia, Química e Física.

45 questões de Matemática e suas Tecnologias.
▪

Matemática e relação com problemas cotidianos.

Nesse 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!!!
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Teoria de Resposta ao Item
A TRI é um sistema escolhido pelo Enem para corrigir e atribuir a nota final da prova de múltipla escolha.
Esse sistema vai além do certo e do errado e, para cada questão, é atribuído um peso (fácil, médio e difícil), de
acordo com o percentual de acerto das respectivas questões naquele ano.
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. Como pode um aluno acertar questões difíceis e errar
questões fáceis? Para o Enem, isso significa que o aluno chutou algumas respostas e, por isso, candidatos com
o mesmo número de acertos possuem notas diferentes.
Assim, é preferível você ter domínio básico e médio sobre os temas de todas as disciplinas do que
escolher algumas para se aprofundar e 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.

Disponível em: blog.missaouniversitario.com.br

•

Redação

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.
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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.

Sabia que você também pode encontrar o gabarito comentado de cada questão do Enem, de 2009 a 2018,
clicando na imagem abaixo? E funciona também no seu celular, quase igual a um aplicativo.

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 prova. E aí, já assistiu?
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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?
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