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Guia do Estudo Perfeito 
 

Vença o medo de interpretar as questões 

 

Resumo 

 

A prática é o mais importante. O medo de interpretar questões existe, primeiro porque você pode ter 

uma dificuldade na leitura e segundo, pelo medo de errar, o que te deixa para baixo. Para evitar isso a solução 

é praticar. Você pode adotar uma estratégia particular para cada área do conhecimento. A prova de Humanas 

é realizada no mesmo dia em que a de Linguagens e Redação. São 45 questões, subdividas em Filosofia, 

Sociologia, Geografia e História. Somando com as questões de Linguagens, são, ao todo, 90 questões, além 

da redação. A interpretação aqui será fundamental para não cansar a prova, enquanto na parte de Matemática 

e Natureza ela será importante para interpretar os dados. Se liga nessas dicas: 

 

Melhore sua 

interpretação 

• Detalhe o enunciado, destrinchando parte por parte do 

texto, evitando a releitura. 

• Descubra as ideias centrais do texto, sintetizando essas 

informações. 

• Elimine as opções absurdas e evite reler aquela 

alternativa que você tem certeza de que não é o gabarito. 

 

Conheça os termos específicos 

Familiarize-se com termos específicos, conceitos e fenômenos. Por exemplo, é muito comum os 

alunos se confundirem, em Geografia, com os termos Fordismo, Toyotismo, Liberalismo, Keynesianismo e 

Neoliberalismo. Assim, sempre que você esbarrar em um termo, conceito ou fenômeno específico, procure 

defini-lo ou escrever o máximo que você souber sobre ele. Isso é valido, também, para História, Filosofia e 

Sociologia. 
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Domine a interpretação de gráficos 

Em Ciências da Natureza, tal como em Matemática, dominar a interpretação de gráficos e tabelas é 

importantíssimo. Esses recursos estão espalhados por toda a prova, mas é nessas duas áreas do 

conhecimento (Natureza e Matemática) que são mais comuns. Nessa parte, você pode ler primeiro o 

comando da questão, e, depois, ir para o texto já sabendo o que precisa procurar. É Mecânica, Estequiometria, 

Ecologia? Assim, fica mais fácil identificar o assunto da questão e quais fórmulas ou relações você deve 

utilizar. Existem diversos temas que são cobrados tanto em Biologia quanto em Química ou Física. Então, 

estudar esses temas a partir de duas ou três visões diferentes é um diferencial e tanto!! 

 

Para finalizar, se liga nestes dois vídeos sobre o que não fazer na interpretação de questões do Enem 

e em como interpretar questões de ciência da natureza. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kHm6huGJbvk
https://www.youtube.com/watch?v=Ei16RlCsIsE

