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É com imenso prazer que
apresentamos o e-Book do
projeto "ENEM te conto",  

 que busca dividir com
vocês as nossa experiências
e dicas com relação às
nossas aprovações bem
como orientá-los e mostrá-

los os caminhos, sites e
ferramentas disponíveis
para que encontrem a
melhor forma de conquistar
os seus objetivos,
principalmente por meio
do ENEM.

O projeto "ENEM te conto" é
uma vertente que surgiu de
nosso programa inicial
(Bases of life) que busca
trabalhar o reforço
universitário por meio das
monitoras referente às
disciplinas básicas da área
da Saúde.

APRESENTAÇÃO
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Sabemos que existem
diversas situações e
realidades distintas, e foi
justamente pensando nisso
que o evento ENEM te
conto se preocupa não
apenas em mostrar os
caminhos para se alcançar
a aprovação, bem como
todas as ferramentas que
são inerentes a essa fase,

como a motivação,

cuidados com a saúde, o
conhecimento das
plataformas gratuitas e
muito mais. 
Neste e-Book, reunimos as
informações passadas nas
palestras do evento, bem
como conteúdos adicionais
que, com certeza,

acrescentará muito nos
seus estudos. Aproveitem!

Equipe ENEM te conto / Bases of Life
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Carlo José Freire de Oliveira

EQUIPE
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Natália Fonte Boa

Cleisla Caroline Maria Reis

Daniel Silva Nascimento

Natália Fonte Boa

Graduado em Medicina Veterinária pela UFRRJ; especialista em docência no ensino superior;
mestre, doutor e pós-doutor em imunologia básica e aplicada; foi coordenador do curso de
biomedicina da UFTM; foi vice coordenador da pós-graduação em medicina tropical e
infectologia; membro do conselho de ensino da Sociedade Brasileira de Imunologia; membro
afiliado da Academia Brasileira de Ciências; pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFTM;

professor associado da disciplina de imunologia junto a graduação e pós-graduação da UFTM

Discente do curso de odontologia da UNIUBE; monitora de Morfologia e Funcionamento dos
Sistemas Orgânicos; vice-presidente da Liga Multiprofissional de Atenção Hospitalar; fundadora e
presidente da Liga de Odontologia Hospitalar; anjo da guarda do curso de Odontologia;

participou do projeto de extensão "Ações diagnósticas, preventivas e terapêuticas em saúde
bucal em ambiente hospitalar"; participa do projeto de extensão "Amizade Compatível - uma
doação para a vida"; administradora da página @anat.odonto, no Instagram

Discente do curso de biomedicina da UFTM; participante do projeto de extensão para reflexão
dos aspectos da pandemia nas esferas psicológicas e cotidianas denominado "Grupo
Comunitário de Saúde Mental ALIVE"; divulgador de saúde e ciência, explicada de modo simples,
no projeto pessoal realizado no Instagram, o "Saúde Traduzida"

Coordenador

Ingrid Nunes Derossi
Graduada em Licenciatura em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em
Educação Química - História da Ciência e Ensino e doutora em Educação Química - História da
Ciência e Ensino, com período sanduíche na Universidade de Giessen, na Alemanha  como
bolsista CAPES pelo PDSE. Foi tutora presencial do curso de Química modalidade a distância, no
qual ministrou aulas prática e teóricas de diferentes disciplinas de química na Universidade
Federal de Juiz de Fora e tutora. Foi professora substituta no curso de Licenciatura em Química
na Universidade Federal de Santa Catarina no campus Blumenau. Atualmente é professora do
curso de Licenciatura em Química na Universidade Federal do Triângulo Mineiro no campus de
Iturama e Coordenadora de Ensino da instituição. Tem experiência na área de Ensino de
Química, na área de História da Ciência e Ensino, Mulheres na ciência e Teatro e Educação.
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Lucas Fernandes Ananias
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Natália Fonte Boa

Luis Fernando da Silva Martins

Marcela Rezende Lemes

Maria Eduarda Martins

Discente do curso de biomedicina da UFTM; foi monitor de biologia celular e bioquímica
clínica; participa do projeto de extensão "Serviço de Mídia, Extensão e Cultura UFTM"; participa
do projeto de ensino "Caminhos para a Medicina no Século XXI"; autor de projeto de ensino
avaliando a eficácia das monitorias na disciplina de biologia celular, apresentado no JIEPE
(Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão)

Discente do curso de nutrição da UFTM; pariticipou do Programa de Iniciação Científica ao
Mestrado destinado a medalhistas das Olimpíadas de Matemática; foi monitor de histologia e
anatomia; tutor do Aprimorando Conhecimentos UFTM, que visa consolidar conhecimentos
básicos de biologia e química

Discente do curso de nutrição da UFTM; participou do projeto de extensão "Educação alimentar
e nutricional na trissomia do 21"; participou da Liga Universitária de Nutrição e Alimentação
(LUNA); foi monitora da disciplina de Anatomia Humana 

Biomédica pela UFTM, uma das fundadoras da Liga acadêmica de Ciências Forenses - LACF e
do Jornal Biomed Informa. Atualmente é aluna de Mestrado no Programa de Pós Graduação
em Ciências da Saúde na área de concentração Imunologia Básica e Aplicada, também pela
UFTM.

Julio Cesar do Carmo Ferreira
Discente do curso de enfermagem da UFTM; integrante do Programa de Educação Tutorial da
Enfermagem; integrante discente da Sociedade Brasileira de Anatomia; foi ligante da Liga de
Cuidados Paliativos; monitor da disciplina de Anatomia Humana, Bioquímica e Biofísica; foi
tutor do Aprimorando Conhecimentos UFTM; Presidente da Liga Multiprofissional de Atenção
Hospitalar; vice-presidente da Liga de Saúde Coletiva; coordenador geral da Liga de Anatomia e
Plastinação; vice-presidente da Liga de Feridas; membro do Museu Memória Viva; integrante do
grupo de pesquisa em Morfologia Geral da disciplina de Anatomia Humana
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Natália Fonte Boa
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Pedro Henrique Silva de Grácia

Tiago Soares Bernardes

Discente do curso de Letras Português/Inglês da UFTM; redatora web; membro do Núcleo de
Comunicação Social dos cursos de Letras; egressa do PET Letras; participou do projeto de
extensão "A colcha de palavras do contador de histórias: contos, cantos e encantamentos";
participou do projeto de pesquisa "Discurso docente e ensino de escrita: problematizações
sobre a produção de conhecimento no ensino superior e do projeto de ensino "Filosofia e
educação: fenomenologia do imaginário"; foi monitora de Língua Inglesa II

Discente do curso de odontologia da UNIUBE; monitor da disciplina "Unidade da Vida e
Desenvolvimento Biológico", abrangendo biologia celular, histologia e embriologia;

participou do projeto de extensão "Ações diagnósticas, preventivas e terapêuticas em
ambiente hospitalar"; foi anjo da guarda na UNIUBE, orientando calouros da odontologia

Discente do curso de medicina da UFTM; técnico em eletrônica pelo Instituto Federal de
Goiás; participou da Liga de Neurociências e foi coordenador geral da Liga de Neurociências;
foi monitor inclusivo de Bases Celulares e Morfofisiológicas, bioquímica e fisiologia

Vitor de Oliveira
Discente do curso de medicina da UFTM; pariticipou da Liga de Hipertensão Arterial e Liga de
Hematologia e Hemoterapia; vice-presidente da Liga de Patologia e Nefrologia; coordenador
geral da Liga de Multiprofissionalidade no Atendimento Hospitalar; atua no Cursinho Popular
da UFTM, lecionando história; atuou na criação e execução do projeto Quarentanato; foi
monitor de neuroanatomia; participou do programa de dissecação de cadáveres para
preparação de peças anatômicas; membro do Conselho de Ensino (COENS)

Maria Fernanda Oliveira Rodrigues
Discente do curso de odontologia da UNIUBE; participou do projeto de extensão "Ações
diagnósticas, preventivas e terapêuticas em ambiente hospitalar"; coordenadora geral na Liga
Acadêmica de Odontologia Hospitalar; apresentou no 5º Seminário de Extensão da UNIUBE
com o trabalho "A leitura como projeto base para a vida"; monitora de Morfologia e o
Funcionamento dos Sistemas Orgânicos
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POR QUE INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR?
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Financeiramente: 
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), profissionais com
diploma de Ensino Superior têm salário 219%
maior que trabalhadores sem graduação;

Mercado de trabalho: 
Ultimamente, empresas têm interesse em
contratar funcionários com Ensino Superior;

Crescimento profissional: 
Cursar o Ensino Superior promove um rico
conhecimento na área da graduação e
possibilita também o desenvolvimento de
pesquisas, ensinos, projetos extracurriculares e
conhecimento teórico/prático da área de
atuação do profissional;

Crescimento pessoal e social: 
A integração entre os alunos da graduação
promove o desenvolvimento de amizades,
além de aprendizados sobre como lidar com
os indivíduos, que possuem personalidades e
etnias diferentes;

Contato com outros profissionais: 
A Universidade é o ambiente perfeito para
conhecer pessoas e começar a montar sua
rede de contatos, o chamado networking. Isso
é essencial para encurtar seus caminhos para
o mercado de trabalho e conseguir um
emprego, estágio, cliente ou até mesmo um
parceiro de negócios;

TE CONTO
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Responsabilidade, maturidade e
autonomia: 
No Ensino Superior, o aluno é o principal
responsável por sua vida acadêmica. Por
isso, não espere que o professor revise suas
tarefas ou confira se você leu os textos da
disciplina. Na graduação, é você quem
definirá como serão seus estudos e terá de
se organizar para cumprir os prazos. Com o
tempo, perceberá que essas atitudes
tornarão você uma pessoa mais autônoma,
madura e responsável; 

Estudar no exterior: 
Diversas instituições de ensino no Brasil
fazem parcerias com similares estrangeiras
e, assim, os alunos têm a possibilidade de
cursar um ano letivo ou um semestre em
uma universidade de outro país;

Serviço público: 
A maioria dos cargos públicos que oferecem
um salário alto são ocupados por
profissionais que possuem o Ensino
Superior, uma vez que, para determinadas
áreas do setor público, o pré-requisito é ter
diploma de graduação.

TE CONTO
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ALTERNATIVAS PARA ESTUDAR ONLINE
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  O Khan Academy é
uma plataforma online e
completamente gratuita,
basta cadastrar-se no
site. Ela visa oferecer
uma educação de ótima
qualidade, com vídeos
educativos, exercícios,
painel de aprendizado,
além de proporcionar
que os alunos estudem
no seu próprio ritmo. O
site ainda utiliza um
algoritmo para detectar
possíveis conteúdos que
você precisa
estudar/reforçar, com
base nos exercícios que
você responde.
 São disponibilizados
vários cursos na
plataforma. Dentre eles,
destacam-se:
Nível Fundamental :
Matemática, Língua
Portuguesa e Ciências
com o conteúdo
completo.

Nível Médio: 
 Matemática, Física,
Química, Biologia e

História da Arte
com todos os

conteúdos
ensinados a nível

médio dessas
disciplinas.

  Ademais, na plataforma,
ainda há conteúdos “extras” na
área da computação
(programação, ciência da
computação, animação
digital), economia
(microeconomia,macroecono
mia, mercado financeiro e de
capitais) e, ainda, conteúdos a
nível superior nas áreas de
saúde e medicina, engenharia
elétrica, cálculos, álgebra
linear etc. Caso esteja em
dúvida sobre qual graduação
cursar, se algumas dessas
opções lhe agradarem, você
pode dar uma “investigadinha”
e analisar se é realmente o
que gostaria de cursar, além
de olhar as matrizes
curriculares e os projetos
pedagógicos do curso,
material que você encontra
facilmente na internet.

https://pt.khanacademy.org/?utm_account=Grant&utm_campaignname=Grant_Brasil_prepare_inst&gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrGcHiumfO1mCKicO2j6cZTNoRTwlITrSfwmqwMa29C2R7Nds9Rk7KMaAjuEEALw_wcB
https://pt.khanacademy.org/signup?continue=%2F%3Fgclid%3DCj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrGcHiumfO1mCKicO2j6cZTNoRTwlITrSfwmqwMa29C2R7Nds9Rk7KMaAjuEEALw_wcB
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   O Portal da OBMEP é um lugar perfeito para você
que quer aprender matemática, com a base bem
consolidada. O diferencial do site consiste em seu
conteúdo completo (do básico à introdução ao
cálculo, atualizados constantemente. Além disso, os
professores trabalham com demonstrações de
fórmulas e conceitos (normalmente, isso é “deixado
de mão” na maioria das escolas e é superimportante
para a consolidação e aplicação do conteúdo) ,
teorias , resoluções de exercícios passo a passo,
várias listas de exercícios separados por assunto e
aplicativos interativos.

APROVAÇÃO

https://portaldaobmep.impa.br/index.php
https://portaldaobmep.impa.br/index.php
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Há também uma parte de enfoque
nas olimpíadas. Caso você tenha
tempo de acessar esse conteúdo
extra, recomendamos fortemente
que dê atenção especial às
olimpíadas. Universidades como a
USP, por exemplo, já aceitam o
ingresso na graduação por meio dos
desempenhos do aluno nas
olimpíadas desde  2019. Se ficou
interessado nas olimpíadas,veja
também estes e-books gratuitos na
aba material didático no site da
OBMEP, que será de grande ajuda na
sua preparação e consolidará ainda
mais seus conhecimentos em
matemática!

O Portal ainda tem o conteúdo de física com ideias
verossímeis ao de matemática.
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Playlist Projeto Enem (Marcelo Boaro) 
O professor Marcelo Boaro já tem todo o conteúdo
completo de física no youtube. Ressaltamos um projeto
recente realizado pelo professor: toda segunda-feira, é
realizada uma live especificamente para o Enem. Segue
a playlist: (CLIQUE NAS IMAGENS)

Caso seu foco não seja o ENEM, como já dito, o
conteúdo de física já está completo e disponível no
canal. Também são realizadas, às terças, lives com foco
no ingresso em colégios militares.

Por fim, não poderíamos deixar de explorar o Youtube.
Nos últimos anos, professores vêm disponibilizando um
conteúdo de qualidade. Basta digitar um conteúdo em
específico e aparecerão dezenas de videoaulas para
assistir. Para guia-lo, abaixo deixamos algumas
recomendações/sugestões:

12ENEM TE CONTO

Canais do

FÍSICA

https://www.youtube.com/watch?v=FNtF-nR6Qao&list=PLzjR7HXQnrce7Ojl4q21-9VZAj0Dqu0WM
https://www.youtube.com/channel/UCzshJ2mSjxhqKFBUXqP49Uw
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Uma das playlist do Universo Narrado (Felipe Guisoli)
Canal fantástico do Felipe Guisoli (mestrando em Física)
,com didática incrível .No canal, há vários vídeos, desde
conteúdos de física, matemática, interdisciplinares de
física com literatura, matemática aplicada a física,
relatos/dicas e formas de estudar de forma eficaz. Vale a
pena conferir o conteúdo. Porém aqui não há todo o
conteúdo de física, mas vale muito acompanhar o canal.
Segue abaixo uma playlist do canal com assuntos de
física que aparecem com frequência nos vestibulares e no
ENEM: 

 
Playlist Física no ENEM e Vestibulares
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Curso de Física Básica (Ciência Todo dia- Pedro Loos)
Canal de divulgação científica incrível também. Essa
playlist lincada abaixo é um curso completo de física, em
que o Pedro Loos trabalha a física de forma mais
conceitual: 

 
Playlist Física Básica

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtjX2mCwXXQvT5_gpofCGAcHsdbL1_2OX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPz6TqSYQzDYuQ3WqF5plmN0rycwcYULm
https://www.youtube.com/user/CienciaTodoDia
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPz6TqSYQzDYuQ3WqF5plmN0rycwcYULm
https://www.youtube.com/watch?v=x9xSGQwg7JI
https://www.youtube.com/user/quedalivrevideos
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-Revisão Completa para o ENEM

-Mega Revisão para o ENEM
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MARCELÃO (PLAYLIST QUÍMICA COMPLETA) Canal
incrível para estudar química básica até o nível de provas
militares. Segue abaixo uma playlist com um intensivo
de química com todas as aulas completas e na descrição
dos vídeos com referências, conteúdos extras e listas de
exercícios com resoluções no final de acordo com o tema
de cada aula.

 
Extensivo de química para o ENEM e vestibulares

Agora, vamos indicar algumas playlists que são um
“PLUS” que te auxiliarão de alguma forma, seja com
conteúdos direcionados a questões, temáticas que estão
presentes em todos os anos etc:

REVISÃO COM QUESTÕES:

QUÍMICA

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4If1xXbEdeMMn_U6x1xk0pCHVbb8dA8h
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdBJi9KZ6cgxJLx22lnTtI_FCMaSOPH7W
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdBJi9KZ6cgxJLx22lnTtI_FCMaSOPH7W
https://www.youtube.com/user/cecelobeni
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4If1xXbEdeMMn_U6x1xk0pCHVbb8dA8h
https://www.youtube.com/watch?v=XCZyx2IHdxA&list=PL0LfmDSptaT3Lvnf-YsUI18pzihaLPARU&ab_channel=Marcel%C3%A3odaQu%C3%ADmicaVest%2CEnem%2CMilitar
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INTERESSANTE : A QUIMICA DAS COISAS 

Clique e veja como a química está no seu 
cotidiano

SUBSTÃNCIAS IMPORTANTES NA QUÍMICA 
 

Confira as substâncias presentes na maioria
dos vestibulares e no ENEM

TOP 10 ASSUNTOS MAIS COBRADOS NO ENEM:

Acesse!

BIOLOGIA
 PAULO JUBILUT 

Outro professor com a didática incrível, com bastante
conteúdo no canal. No entanto, nos últimos anos, houve
uma redução na frequência de postagem no youtube,
pois o professor organizou uma plataforma no youtube
que compreende todas as disciplinas com um professor
específico para cada aula. Caso você seja um aluno que
tenha condições de pagar pela plataforma, ela parece
realmente muito boa em todos os sentidos. Quanto ao
preço, na plataforma, o valor que você pagará em um
ano de acesso é o valor gasto em apenas um mês do
cursinho presencial.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL4If1xXbEdeOcdS9PToN43cHSbjbpKn3L
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4If1xXbEdeOcdS9PToN43cHSbjbpKn3L
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4If1xXbEdeOcdS9PToN43cHSbjbpKn3L
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4If1xXbEdeO_FZiSHyIyU8mof5lFghNi
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4If1xXbEdeO_FZiSHyIyU8mof5lFghNi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdBJi9KZ6cgxLNXH-EG33wmUhM6F07uNQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4If1xXbEdeOcdS9PToN43cHSbjbpKn3L
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4If1xXbEdeO_FZiSHyIyU8mof5lFghNi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdBJi9KZ6cgxLNXH-EG33wmUhM6F07uNQ
https://www.youtube.com/user/jubilut
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SAMUEL CUNHA
Aqui outro professor de biologia, com boa didática e
conteúdo organizado no youtube.
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MATEMÁTICA
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UMBERTO MANNARINO - Correções
do ENEM 2010 até 2017

 

DICA: Assista às correções, mas

sempre tente resolver antes!

FERRETO MATEMÁTICA

https://www.youtube.com/channel/UCdLt2OhiWNLRsGNF-0DE4-A
https://www.youtube.com/user/exatasexatas
https://www.youtube.com/watch?v=Y5AdaK-Nd8g&list=PL8Sb1J47vKz46jX1ZLDiZsIHRA_hiPzQ9
https://www.youtube.com/watch?v=Y5AdaK-Nd8g&list=PL8Sb1J47vKz46jX1ZLDiZsIHRA_hiPzQ9
https://www.youtube.com/user/professorferretto
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HUMANAS
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História,redação e atualidades

Geografia

Filosofia,sociologia,

história,geografia, redação

e curiosidades

História do Brasil inteira

contada de forma divertida

Produzida pela TV Escola

Visite os canais

clicando nas

imagens

https://www.youtube.com/c/deboraaladim/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=AKOb4TRb9Tk&list=PLRLP5FC2RsCeEz3L7ORd3xvTUKJCzyfHS
https://www.youtube.com/user/leomirandageo
https://www.youtube.com/user/seliganessahistoria1
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PROENEM
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Disponível no youtube em

parceria com a TV escola

GERAL
 

AULADE

MESALVA

https://www.youtube.com/watch?v=4356J32BWms&list=PLjzl1Kvpa9BIyXvdKZlC5N3CMtTJUOp1B
https://www.youtube.com/watch?v=a3cLPOo4Bog
https://www.youtube.com/user/ProENEMOficial
https://www.youtube.com/user/AulaDeOnline
https://www.youtube.com/user/migandorffy
https://www.youtube.com/channel/UCXo2rqv4LNLnwX11kfYsoig


TE CONTO

TE CONTO

19ENEM TE CONTO

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) 
Lançou uma plataforma online para

disponibilizar gratuitamente conteúdos
para estudantes e professores do ensino

médio. Com conteúdo completo para
as mais diversas áreas da educação do

ensino médio!

No site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela
aplicação do Enem, é possível encontrar todas as
provas do Enem, de 2000 a 2020, além de seus
respectivos gabaritos.

CLIQUE!  

SITE DO INEP
 

YOUTUBE EDU
Por último, deixamos aqui um canal
dedicado exclusivamente à educação,
criado em parceria com a Fundação
Lemann.

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem
https://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg
https://ensinomediodigital.fgv.br/
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APLICATIVOS PARA ESTUDAR
INGLÊS,ESPANHOL E IDIOMAS NO GERAL
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Chegamos ao fim dessa seção de alternativas para
estudar e esperamos que alguns desses meios
possam auxiliá-lo de alguma forma. Lembrando
que há muitos canais e plataformas, buscamos
selecionar algumas que já são bem conhecidas e
bem-sucedidas com a finalidade que buscam.

Conheça o  DUO!

SAIBA MAIS!!

https://www.busuu.com/pt/p/start-learning?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=BR_PT_Web_Brand_E&utm_group=BR_PT_Web_Brand_E&utm_term=busuu&gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrHoDr_djwEx24Ja2oPN_atiDaawY_yVlORy5IxgwHADD-RCCp94IEsaAn28EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://pt.duolingo.com/
https://www.busuu.com/pt
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HEYDEBEE

FRED ELBONI

NANDO PINHEIRO

Veremos agora alguns canais encontrados na
plataforma do YouTube que visam à motivação e
saúde do estudante!

21ENEM TE CONTO

CHAVOSO DA USP

QUEBRANDO A CAIXA

SAÚDE DA MENTE

SEJA UMA 
PESSOA MELHOR

TER.A.PIA

ALFAFLIX

https://www.youtube.com/user/entendaoshomens
https://www.youtube.com/channel/UCKWus46Vy8gwf1rRLu4II0w
https://www.youtube.com/channel/UCGuflEQKkKRri5k8681p16g
https://www.youtube.com/channel/UCzMH-coD7FkCSuOUrfUwmBg
https://www.youtube.com/channel/UCbG7_Agdb99rhG9-rhY8iTg
https://www.youtube.com/channel/UCZrvYw-aW36ztpZcCZC-eoQ
https://www.youtube.com/channel/UChmjYEZRia5JAmLi1aFaMlg
https://www.youtube.com/channel/UC-aLWCrfZTK0_P4KRe9dQZw
https://www.youtube.com/user/audiofive
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Confira também no Instagram algumas páginas
motivacionais:

TE CONTO

@RESILIÊNCIA_HUMANA

@AUGUSTOCURY

@MEDITEHOJE-

@OPODERDOMETODO

https://www.instagram.com/resiliencia_humana/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/augustocury/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/meditehoje_/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/opoderdometodo/?hl=pt-br
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   Lembre-se de que estar motivado e com um
propósito bem consolidado em sua mente o
levará ao caminho do sucesso! 
    É importante ressaltar também a importância
de cuidar da saúde, não só da mente, mas
também do corpo, então busque dar atenção a
essa questão vital, hidratando-se, alimentando-se
de forma correta e realizando algum tipo de
atividade física que pode ajudá-lo até mesmo no
seu melhor desempenho acadêmico e em
provas e vestibulares.
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Exame Nacional
do 

Ensino médio
A maior Avaliação do Brasil

O Enem é a sigla para Exame Nacional do Ensino Médio, a maior avalição do Brasil, a qual
ocorre anualmente e conta com milhões de participantes em cada edição.

 

 

 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998, constitui-se como
uma avaliação realizada em todos os 26 estados do Brasil mais o Distrito Federal

(DF) com o objetivo de medir o desempenho médio dos estudantes que estão para
se formar no terceiro ano do ensino médio, podendo também ser realizado por
estudantes de outros anos do ensino básico e por aqueles que já se formaram
anteriormente. Por meio dessa avaliação e dos resultados obtidos, é função do
Ministério da Educação (MEC) utilizá-los para propor novas ações e políticas
públicas, procurando promover uma educação mais qualificada no país.

 

O que é o
Enem?

Serve para
a Federal?

O que é?

História

É pago?

https://www.enem.com.br/
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o programa conhecido como Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (FIES) precede o Prouni, iniciando-

se em 1999. Esse programa estabeleceu
como meta um financiamento para o
estudo superior, diferenciando-se do Prouni
pelo fato de que o aluno teria que retornar o
valor do empréstimo com taxa de juros num
plano estabelecido a longo prazo e com
objetivo de pagamento após sua inserção no
mercado de trabalho. Ao longo dos anos, as
taxas e os juros envolvidos foram alterados.
Todavia, somente em 2015 que foi, de fato,

vinculado ao ENEM com a promessa de que
teria um alcance maior.

Incentivo à Educação
Conheça as diferenças entre eles e veja como garantir o seu lugar na faculdade dos seus

sonhos!

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998, constitui-se como uma
avaliação realizada em todos os 26 estados do Brasil mais o Distrito Federal (DF) com o
objetivo de medir o desempenho médio dos estudantes que estão para se formar no
terceiro ano do ensino médio, podendo também ser realizado por estudantes de outros
anos do ensino básico e por aqueles que já se formaram anteriormente. Por meio dessa
avaliação e dos resultados obtidos, é função do Ministério da Educação (MEC) utilizá-los
para propor novas ações e políticas públicas, procurando promover uma educação mais
qualificada no país.

Desde 2004, sua nota pode ser utilizar
para tentar uma bolsa no Programa
Universidade para Todos (Prouni),
sucedendo o antigo Programa de Crédito
Educativo (CREDUC). O Prouni tem como
objetivo a concessão de bolsas de estudo,

sejam integrais ou parciais, em
universidades privadas para alunos de
todo país, sendo que o benefício de bolsas
integrais se restringe para aqueles que
atendem alguns critérios que serão
descritos mais à frente.

A nota do ENEM pode ser utilizada numa sorte de programas de incentivo à
educação, tais como SISU, Prouni e FIES.

https://sisu.mec.gov.br/#/
https://www.prouni.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI6t2Z45Of8AIVwtzICh0yuAM8EAAYASAAEgKCRvD_BwE
http://portalfies.mec.gov.br/
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Todos os anos, o MEC lança um edital do Enem que pode ser
conferido em sua página por meio do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão responsável
pela promoção e realização da avaliação. Nesse edital, há todo o

cronograma do ENEM, incluindo datas limites de pedido de
isenção da taxa, inscrição, dia da prova, resultados e recursos de

todo o processo.

 

Para a realização do Enem, todo participante deve pagar uma taxa de inscrição,
exceto aquele que conseguiu a isenção da taxa. Nos anos de 2019 e 2020, essa taxa foi
de R$85,00, enquanto a edição de 2021 ainda não tem previsão desse valor. Todavia,

reconhecendo as diversas situações de vulnerabilidade no país e como medida
equitativa, o INEP concede a isenção de taxa para indivíduos que atendam ao menos

uma das situações a seguir:
    

-Indivíduos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica por baixa renda familiar que esteja
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), que tenha renda familiar per
capita de até meio salário-mínimo ou renda familiar
mensal de até três salários-mínimos.

Como fazer?

-Alunos que estejam cursando o último ano do ensino médio
ou semelhante em escola da rede pública;

-Alunos que cursaram todo o ensino médio em escola da
rede pública com renda per capita igual ou menor a 1,5
salários-mínimos;

-Alunos que cursaram todo o ensino médio em escola da
rede privada com bolsa integral com renda per capita igual

ou menor a 1,5 salários-mínimos;
 

-Indivíduos que estejam em ao menos uma das situações descritas deverão enviar o
pedido de isenção em período anterior ao das inscrições do Enem, como na tabela
exibida a seguir, retirada e adaptada do edital do Enem de 2020:

Inscrição e Isenção
Fique de olho nos prazos!

http://portal.inep.gov.br/
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Inscrição e Isenção
Fique de olho nos prazos!

TE CONTO

O processo de insenção e
inscrição seguiu as seguintes datas no

ano de 2020

Solicitação 
da Isenção

Resultado do
Pedido de
Isenção

06/04 a 17/04 24/04

Recursos

27/04 a 01/04
 

Resultados 
de Recursos

07/05

Inscrição 
do ENEM

11/05 a 22/05

Ao solicitar a isenção, a pessoa deverá enviar o
pedido de solicitação de isenção (Anexo I,
também retirado do edital de 2020) junto
com documentos comprobatórios da sua
situação enquadrada e mesmo com a isenção
aprovada na página do participante no
endereço sso.acesso.gov.br, ainda deverá fazer
a inscriçãono Enem de forma regular, pois a
isenção não configura a inscrição. Portanto,
mesmo se cedida a isenção, caso não haja
inscrição, o indivíduo não poderá realizar a
prova.

Todavia, é importante ressaltar que essas
informações e datas são as que constam no
edital de 2020. Portanto, é essencial que
todos que necessitem solicitar a isenção se
atentem ao edital de 2021 quando for
divulgado.

Uma vez realizada a inscrição, o indivíduo
deverá se atentar a todas as informações
lançadas pelo INEP e pelo MEC que sejam
relativas ao Enem, pois ambos possuem a
prerrogativa de alterá-las mediante
necessidade, tal como a alteração das
datas e até da modalidade do Enem em
2020, mediante às circunstâncias causadas
pela pandemia de Covid-19.

As informações necessárias para se inscrever
são o CPF, a data de nascimento, endereço de
e-mail, telefone ou celular, cidade e estado
em que deseja realizar a prova e preferência
de língua estrangeira. No caso de candidatos
que não obtiveram isenção, eles deverão
pagar a taxa até a data prevista em edital,
sem possibilidade de ampliação do prazo.

Também é importante ressaltar que no ato da
inscrição, há campos para certos cenários
específicos.

No caso de algum tipo de condição como
cegueira, surdez, debilidades físicas ou
cognitivas, transtornos psicológicos e
semelhantes, o candidato pode solicitar
adaptações condizentes com sua
condição, estando mais detalhes
descritos no edital.

Para as gestantes ou lactantes, será
permitido levar um acompanhante
que ficará em sala separada com o
lactente no local de aplicação. Já
pacientes internados poderão realizar
o exame no interior da instituição de
saúde em que estiverem localizados.

Para tanto, no ato da inscrição, aqueles que estiverem nessas
condições deverão inserir documento à parte em campos

específicos com os dados referentes à(s) condição(es)
condizente(s).
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Uma vez dentro da sala, o candidato
deverá entregar quaisquer itens que não
sejam permitidos para serem guardados
em um pacote que não deve ser violado,
tais como celulares desligados, carteiras,
relógios digitais, calculadora, qualquer
tipo de documento escrito, etc., e
também deve depositar tal envelope
embaixo da mesa, devendo manter
consigo apenas caneta esferográfica
transparente com tinta preta, régua
transparente, documento de identidade
e alimentos que não sejam proibidos.
Também é proibido utilizar óculos
escuros, artigos para cabeça (ex. bonés
ou gorros) ou portar qualquer tipo de
arma, menos em casos especiais.

Após entrada, o candidato não poderá sair
da sala sem acompanhamento de um fiscal,
seja para beber água ou ir ao banheiro, com
pena de eliminação em caso de violação. Os

fiscais têm permissão para vistoriar
alimentos e artigos religiosos, tais como

crucifixos, turbantes, burcas, quipá e
semelhantes. Além disso, a qualquer

momento, os fiscais têm autorização de
utilizar detectores de metal nos candidatos.

 

Durante a realização do exame, o
candidato deverá submeter seus dados

biométricos que serão registrados no
exame. Qualquer tentativa de registro de

imagem ou de contato com outros
candidatos ou com indivíduos externos
resultará em eliminação. Somente nos
últimos 30 minutos do exame que será
permitido levar o Caderno de Questões,

enquanto que os últimos três candidatos
de cada sala deverão sair juntos após

assinarem a ata da sala.
 

Regras do Enem
Atenção sempre é importante!

Uma vez confirmada a inscrição no sistema
do INEP, o local e o endereço da prova
serão disponibilizados para o candidato.
Recomenda-se visitar previamente o local
da prova para evitar possíveis imprevistos
no trajeto.

Em situações ordinárias, os portões dos
locais de prova serão abertos uma hora e
meia antes do horário do exame, sendo o
ano de 2020 exceção pelo fato de eles
terem sido abertos duas horas e meia antes
do exame, tendo em vista a pandemia de
COVID-19.

Os portões se fecham impreterivelmente
meia hora antes do horário do exame e
não serão reabertos novamente até que
haja a saída dos primeiros candidatos
nas últimas duas horas de prova.

Para entrada na sala do exame, é
obrigatória apresentação de

documento original com foto em
estado legível, seja RG, CNH ou

semelhante. No caso de perda ou
roubo, se deve apresentar boletim de

ocorrência e conferência de
informações pessoais.

No momento apropriado, o fiscal
responsável irá abrir as provas

lacradas na frente de toda a sala e
as distribuirá com a face para

baixo para cada candidato.
Somente após autorização do

fiscal os candidatos poderão virar
o Caderno de Questões.
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A prova do Enem consiste em duas provas que serão realizadas em finais de semanas
consecutivos aos domingos e é dividida em cinco grandes áreas: Redação, Linguagens,

Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da
Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias, que abrangem as

disciplinas destacadas ao lado, junto com seu dia de aplicação:
 

Em cada dia, as provas serão distribuídas em
quatro cores diferentes de forma a não
permitir que um participante tenha a

mesma prova que aquele à sua frente ou ao
seu lado. A prova contém Caderno de
Questões, Cartão-Resposta e a Folha de

Rascunho, sendo que as duas últimas devem
ser destacadas do Caderno de Questões para
que possam ser utilizadas após autorização

do fiscal para virar a prova.
 

Sob nenhuma hipótese o candidato poderá sair da sala de prova
com Cartão-Resposta, Folha de Redação ou Folha Rascunho, só

podendo sair com o Caderno de Questões na última meia hora do
exame.

1º Dia

Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias e Redação

Língua Portuguesa, Literatura, Língua
Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes,

Educação Física e Tecnologias da
Informação e Comunicação

Ciências Humanas e suas Tecnologias

História, Geografia, Filosofia e
Sociologia

2º Dia

Ciências da Natureza e suas
Tecnologias

Química, Física e Biologia

Matemática e suas Tecnologias

Matemática

A prova do primeiro dia possui um total de
cinco horas e meia para ser realizada,

enquanto o segundo possui um total de
cinco horas.

 

Ao destacar o Cartão-Resposta, o candidato
deverá assinar seu nome e seus dados nos
espaços adequados, assim como identificar
a cor da capa do Caderno de Questões e
transcrever a frase contida em sua capa. A
Folha de Redação também deverá ser
assinada e preenchida com os dados
necessários nos locais adequados.

 
Nem a Folha de Rascunho nem o Caderno

de Questões serão contabilizados na
avaliação do candidato, portanto, este

deverá transferir todas suas respostas para o
Cartão-Resposta. Não será disponibilizado

tempo extra para transferência das
respostas.

 

A Prova
Como é organizada?
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Sob nenhuma hipótese o candidato poderá sair da sala
de prova com Cartão-Resposta, Folha de Redação ou
Folha Rascunho, só podendo sair com o Caderno de

Questões na última meia hora do exame.

A Prova
Como é organizada?

Com esses temas e o nosso banco de
questões, você vai ficar afiado para o

Enem.
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A Prova
Como é organizada?

Com esses temas e o nosso banco de
questões, você vai ficar afiado para o

Enem.

Sob nenhuma hipótese o candidato poderá sair da sala
de prova com Cartão-Resposta, Folha de Redação ou
Folha Rascunho, só podendo sair com o Caderno de

Questões na última meia hora do exame.
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Os resultados do exame saem de forma online na página do candidato no
mesmo site em que a inscrição foi realizada.

 
 

A nota no ENEM é dividida em cada uma das suas porções.
Os resultados do exame saem de forma online na página do candidato no
mesmo site em que a inscrição foi realizada.
  

-Domínio da norma padrão;
-Compreensão da proposta de redação;
-Os verbos que comandam a avaliação de redação do ENEM são: relacionar,
selecionar, organizar e interpretar;
-Conhecimento da estrutura do texto argumentativo;
-Elaboração de propostas de intervenção para o problema abordado.

Cada redação será corrigida por, no mínimo, dois corretores que atribuirão
notas para cada critério. Todavia, caso haja uma discrepância grande entre
as notas, a redação será avaliada por um terceiro corretor que fará uma

avaliação independente da redação. Caso ainda assim o total das notas seja
muito dissonante, a redação será enviada a uma banca que descartará as

notas anteriores e irá dispensar a nota final.
 
 
 
 
 

Existem certos critérios que automaticamente irão dar nota 0 na redação, a
dizer:

 -Fuga do Tema;
 -Ausência de Texto;
 -Texto Insuficiente (abaixo de 7 linhas);
 -Cópia dos Textos Motivadores;
 -Utilização de Recursos Impróprios (tais como desenhos, insultos ou
afins);
 -Identificação do Participante por Rubrica, Assinatura ou Outras Formas
de Identificação;
 -Escrita Predominantemente em Língua Estrangeira;
 -Letra Ilegível.

Resultado
O grande momento!
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PORTANTO ,  DIFERENTEMENTE  DE  TESTES  MAIS  TRADIC IONAIS ,  A
NOTA  DO  ENEM  EM  CADA  UM  DE  SEUS  DOMÍN IOS  É  CONSTRUÍDA
POR  MEIO  DA  ANÁL ISE  DO  NÚMERO  DE  ACERTOS  EM  CADA  I TEM

EM  RELAÇÃO  AOS  OUTROS  PRESENTES  NA  SALA  EM  QUE  O
CANDIDATO  REAL IZOU  A  PROVA ,  O  LOCAL  DE  PROVA ,  O  BAIRRO ,

A  C IDADE ,  O  ESTADO  E  POR  F IM ,  DO  PA ÍS  COMO  UM  TODO ,

PERMIT INDO  GRANDE  VARIAÇÃO  NO  VALOR  DE  CADA  QUESTÃO
ACERTADA .  ESSE  S ISTEMA  DE  CLASS IF ICAÇÃO  TAMBÉM  PODE  SER
UT I L IZADO  PARA  PREV ISÃO  DE  POSS ÍVE IS  “CHUTES ” ,  PODENDO

DIMINUIR  A  NOTA  DO  CANDIDATO  CASO  IND IQUE
INCONS ISTÊNC IAS .

 

POR  F IM ,  O  ENEM  PERMITE  RECURSOS  PARA  O  CASO  DE
ANULAÇÃO  DE  QUESTÕES ,  SEJA  POR  GABARITO  INCORRETO
OU  POR  AUSÊNCIA  DE  ALTERNAT IVA  CORRETA .  É  TAMBÉM

IMPORTANTE  RESSALTAR  QUE  REAL IZAR  O  ENEM  E
RECEBER  SUA  NOTA  N Ã O  A U T O M A T I C A M E N T E  CONF IGURA

INSCR IÇÃO  NO  S ISU ,  NO  PROUNI  NEM  NO  F IES ,  DEVENDO
SUAS  INSCR IÇÕES  SEREM  REAL IZADAS  IND IV IDUALMENTE

PELO  PRÓPRIO  CANDIDATO .

 

PARA  CANDIDATOS  COM  NECESS IDADES  ESPEC IA IS ,  SERÃO  ACOMODADAS
FLEX IB I L IZAÇÃO  DE  ALGUMAS  DAS  REGRAS  ACIMA ,  DE  ACORDO  COM  CRITÉR IOS

ESTABELEC IDOS  EM  EDITAL .

 

Resultado
O grande momento!

ENQUANTO  I SSO ,  OS  OUTROS  CAMPOS  DO
CONHECIMENTO  TERÃO  SUAS  NOTAS  ATRAVÉS
DO  S ISTEMA  DA  TEORIA  DE  RESPOSTA  AO  I TEM

(TR I ) .  

ENQUANTO  I SSO ,  OS  OUTROS  CAMPOS  DO
CONHECIMENTO  TERÃO  SUAS  NOTAS
ATRAVÉS  DO  S ISTEMA  DA  TEORIA  DE

RESPOSTA  AO  I TEM  (TR I ) .  
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Banco de Questões
A prática leva a perfeição!
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Clique nas
imagens!

https://www.qconcursos.com/
https://www.projetoagathaedu.com.br/
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio
http://questoesenem.ebc.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=dsJII4nH_OQ&list=PLglul53l0mWg8oMREwQujVDs5cjaXUfrY
https://blogdoenem.com.br/
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem
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O QUE É O SISU?
 

A sigla SISU significa Sistema de Seleção Unificada, um sistema criado
pelo Ministério da Educação que possibilita a seleção e o acesso às
universidades públicas para aqueles que participaram do Enem. Os

candidatos inscritos no SISU, com as melhores classificações,
conseguem a vaga na universidade, de acordo com a nota alcançada

pelo ENEM. 

 

Você pode se inscrever...
Se fez o último enem
( não sendo treineiro)

e não tirou zero na redação. 

INÍCIO: ALGUNS DIAS
APÓS A DIVULGAÇÃO
DO RESULTADO DO
ENEM

DURAÇÃO: 4 DIAS DE
INSCRIÇÃO 

É G R A T U I T O !

https://sisu.mec.gov.br/#/
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O SISU se inicia alguns dias após o resultado da última edição do
ENEM ser divulgado. O período de inscrições no processo seletivo tem

duração de 4 dias. 
 

QUANDO SE INICIA O SISU? QUAL SUA DURAÇÃO?

COMO FUNCIONA A INSCRIÇÃO PARA O SISU?

As inscrições não envolvem pagamento de taxas. São gratuitas e
devem ser feitas pelo site: sisu.mec.gov.br.

Durante os 4 dias de inscrição, o candidato pode escolher até duas
opções de curso, podendo modificar essas opções enquanto durar o

período de inscrição. 

As vagas ofertadas pelas universidades serão distribuídas obedecendo
a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e, como política de ações afirmativas,
algumas instituições oferecem vagas reservadas e outras adotam

bônus na nota do candidato.

 

É A MENOR NOTA NECESSÁRIA PRA FICAR
ENTRE OS SELECIONADOS NA

MODALIDADE ESCOLHIDA DE UM
DETERMINADO CURSO.
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É com base no número de vagas e no total de candidatos inscritos. 

A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no
momento da inscrição. 

Diariamente, a partir do segundo dia, o SISU calcula e divulga a nota de
corte para cada curso. 

Ao longo dos 4 dias de inscrição o candidato pode alterar o curso ou a
universidade, levando em consideração sua nota, a nota de corte e sua
possibilidade de aprovação. 

Os candidatos são selecionados de acordo com a nota do Enem, dentro do
número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência

ATENÇÃO !
Caso o candidato seja aprovado

em sua primeira opção, a
segunda é descartada.

 

OS CANDIDATOS QUE
OBTIVEREM UMA NOTA
ABAIXO DA NOTA DE CORTE
FINAL NÃO SÃO APROVADOS
NESSA PRIMEIRA CHAMADA,
PERMANECENDO NA LISTA
DE ESPERA.
Acompanhe o site da instituição do curso escolhido!

FIQUE ATENTO!
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Caso ele não seja aprovado na primeira opção, ele pode ainda ser
aprovado na segunda. 

Caso ele seja aprovado na segunda opção, ele não pode participar da
lista de espera para o curso da primeira opção. 

Caso alguns dos candidatos aprovados da primeira chamada não se
matriculem ou desistam da vaga, ocorre a segunda chamada, sendo
ocupada essas vagas vazias de acordo com a ordem de classificação dos
candidatos da lista de espera. 

Caso o candidato não seja aprovado em nenhuma das duas opções
escolhidas no momento da inscrição, ele pode participar da lista de
espera, sendo necessário que ele acesse seu boletim Sisu e manifeste
interesse em participar da lista de espera somente de uma das duas
opções de curso escolhidas. 

Quando o candidato se encontra na lista de espera é importante que
ele acompanhe no site da instituição do curso as chamadas para a
matrícula. 
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Alguns cursos podem exigir uma média mínima das notas do ENEM.
Também pode haver uma exigência de nota mínima de uma área do
conhecimento. Exemplo fictício: um curso de biologia em uma
universidade pode exigir uma média mínima de 500 pontos e uma nota
mínima de 450 pontos na prova de ciências da natureza. 



TE CONTO

TE CONTO

Na página do SISU clique em Fazer Inscrição e na próxima tela clique
em Entrar com GOV.BR ou fazer cadastro. 

A primeira coisa a fazer é confirmar os dados para o Sisu entrar em
contato com você. Depois da atualização de dados, você está pronto
para começar sua inscrição. 

A seguir você irá acessar a tela "minha inscrição" Nesta tela, você pode
escolher até duas opções de curso. É nesta tela que você vai
acompanhar sua inscrição durante todo o processo. Para começar é só
clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção". 

Você pode pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da
instituição ou nome do curso. No resultado da busca você conhece os
cursos pesquisados. Clique no curso para ver mais detalhes e as
modalidades disponíveis. 

Leia atentamente as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma
das opções para a qual pretende concorrer e clique em "Escolher esta
modalidade" para continuar. 

Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a
documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clique
em “Confirmar minha inscrição”. 

Após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela "Minha inscrição" e
poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar
suas opções durante o período de inscrições.
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PASSO A PASSO 

  COMO SECOMO SE  
  INSCREVER?INSCREVER?
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O QUE É O PROUNI?
 

A sigla PROUNI significa Programa Universidade para Todos e se refere
a um programa criado pelo Ministério da Educação que oferece bolsas
de estudos, integrais e parciais (50%) em instituições particulares de

educação superior.
 

SISU, PROUNI E FIES
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COMPROVAR
RENDA FAMILIAR
BRUTA MENSAL,
POR PESSOA, DE
ATÉ 1,5 SALÁRIO-
MÍNIMO.

PARA PODER 

CONCORRER
ÀS BOLSAS

COMPROVAR A
RENDA FAMILIAR
BRUTA MENSAL
DEVE SER DE ATÉ 3
SALÁRIOS-MÍNIMOS
POR PESSOA.

O ESTUDANTE DEVE:

50%

100%
Bolsa integral

Bolsa parcial

http://prouniportal.mec.gov.br/
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Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não
possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais
recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o
estudante não pode ter tirado zero na redação.

Podem participar das inscrições no Prouni: 

Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou
na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola. 

Estudantes com deficiência: neste caso, não é necessário ter cursado todo
ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista
integral da própria escola. 

Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da
educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de
instituição pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.

Ao inscrever-se, o candidato escolhe até duas opções de instituições, cursos
e turnos, de acordo com sua ordem de preferência e seu perfil
socioeconômico. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar
as opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada. As notas
de corte de cada curso são disponibilizadas pelo sistema em caráter
informativo. O candidato pode acompanhar as notas de corte e alterar suas
opções até o encerramento das inscrições. A inscrição válida é sempre a
última confirmada pelo candidato

41ENEM TE CONTO

QUEM PODE CONCORRER ÀS BOLSAS?

Serão realizadas duas chamadas.  
Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada

devem comparecer às instituições de ensino para
comprovarem as informações prestadas na inscrição.
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Ao final das 2 chamadas, o candidato poderá manifestar o interesse
em participar da Lista de Espera. A lista de espera do Prouni será única
para cada curso e turno de cada local de oferta. 

Atenção: Os candidatos participantes da Lista de Espera deverão
comparecer às instituições e entregar a documentação que comprova
as informações prestadas na inscrição. As datas serão publicadas no
cronograma. 

Poderá participar da Lista de Espera do Prouni, exclusivamente para o
curso correspondente à sua primeira opção: 

O candidato não pré-selecionado nas chamadas regulares; 

O candidato pré-selecionado em sua segunda opção de curso,

reprovado por não formação de turma, 

Poderá participar da Lista de Espera do Prouni, exclusivamente para o
curso correspondente à sua segunda opção: 

O candidato não pré-selecionado nas chamadas regulares em que não
existam bolsas disponíveis na sua primeira opção de curso; 

O candidato não pré-selecionado nas chamadas regulares em que
tenha ocorrido não formação de turma na sua primeira opção; 

O candidato pré-selecionado em sua primeira opção de curso,

reprovado por não formação de turma, 

Verifique junto à instituição de ensino se o curso no qual deseja se
inscrever exige requisito específico para matrícula.
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LISTA DE ESPERA
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DICAS IMPORTANTES
E s c o l h a  s o m e n t e  o s
c u r s o s  p e l o s  q u a i s
v o c ê  t e n h a  i n t e r e s s e

V o c ê  p o d e  e s c o l h e r  a t é
d u a s  o p ç õ e s  d e  i n s t i t u i ç ã o ,
c u r s o  e  t u r n o  d e n t r e  a s
b o l s a s  d i s p o n í v e i S

S ó  é  v á l i d a  a
i n s c r i ç ã o  q u e  t e n h a
p e l o  m e n o s  u m a  o p ç ã o
d e  c u r s o  s e l e c i o n a d a

 A  b o l s a  d o  P r o u n i  s ó  p o d e r á
s e r  c o n c e d i d a  c a s o  h a j a  a
f o r m a ç ã o  d e  t u r m a  n o
p e r í o d o  l e t i v o  i n i c i a l  d o
c u r s o
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PARA AUMENTAR SUA CHANCE
DE OBTER UMA BOLSA DO

PROUNI ,  CONSULTE ,  DURANTE O
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES,  A

NOTA DE CORTE DOS CURSOS.  
 

ATENÇÃO:  A NOTA DE CORTE É
APENAS UMA REFERÊNCIA PARA

AUXILIAR O CANDIDATO NO
MONITORAMENTO DE SUA
INSCRIÇÃO,  NÃO SENDO

GARANTIA DE PRÉ-SELEÇÃO
PARA A BOLSA OFERTADA.  O

SISTEMA NÃO FAZ O CÁLCULO
EM TEMPO REAL E  A NOTA DE

CORTE SE MODIFICA DE
ACORDO COM A NOTA DOS

INSCRITOS.
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O QUE É O FIES?
 

Atenção: a nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o
candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de

pré-seleção para a bolsa ofertada. O sistema não faz o cálculo em
tempo real e a nota de corte se modifica de acordo com a nota dos

inscritos.
 

SISU, PROUNI, FIES
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INSCRIÇÕES:
Poderá se inscrever no processo seletivo o candidato que: 

Participou do ENEM, a partir da edição de 2010 

Que tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450
(quatrocentos e cinquenta) pontos 

Que tenha nota superior a 0 (zero) na redação. 

Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 (três)
saláriosmínimos. 

Para se inscrever no processo seletivo do Fies, acesse o sistema de inscrição do Fies em
fies.mec.gov.br, clique em "Minha Inscrição" e em seguida em "Fazer Cadastro. Você será
direcionado para a página do GOV.BR, onde deverá efetuar seu cadastro preenchendo todas
as informações solicitadas. Após concluído o cadastro, você será direcionado novamente para
a página do Fies. Clique sobre a opção "Entrar com GOV.BR", e informe o CPF e a senha
cadastrada.

http://portalfies.mec.gov.br/
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É a menor nota para ficar entre os selecionados em um grupo de
preferência, com base no número de vagas e no total de candidatos
inscritos no mesmo grupo de preferência. Possui caráter meramente
informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente,

podendo ser consultada no sistema de inscrição Fies Seleção. 

Como são classificados os candidatos inscritos no processo seletivo do
Fies? 

Os candidatos serão classificados no grupo de preferência para o qual
se inscreveram, atendida a prioridade indicada dentre até 3 (três)
opções de curso/turno/local de oferta escolhidas, em ordem
decrescente e de acordo com as notas obtidas no Enem, observada a
seguinte sequência: 

I – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não
tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil; 
II – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já
tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham
quitado; 

III – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não
tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil; e 

IV – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e tenham
sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

 
Entende-se como grupo familiar a
unidade nuclear composta por: 

• uma ou mais pessoas,
eventualmente ampliada por

outras pessoas 
• que contribuam para o

rendimento ou tenham as
despesas atendidas por aquela

unidade familiar, 
• todas moradoras em um mesmo

domicílio
 

 GRUPO FAMILIAR GRUPO FAMILIAR
O QUE É?

NOTA DE CORTE NO FIES:
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A vaga não ocupada por um candidato já pré-

selecionado retorna para o sistema e outro candidato
que esteja em lista de espera é pré-selecionado,

observada a classificação, conforme previsto no Edital do
processo seletivo vigente, já existente desde a publicação
do resultado da chamada única. 

Considerando que não existe novo ranqueamento, após
a publicação do resultado da chamada única, os
participantes da lista de espera, deverão,

obrigatoriamente, acompanhar sua eventual pré-seleção,

na página do Fies, disponível no endereço eletrônico:

http://fies.mec.gov.br.

O candidato pode consultar o
resultado no endereço eletrônico
http://fiesselecaoaluno.mec.gov.br
     
 e junto à(s) instituição(ões) para
a(s) qual(ais) tenha se inscrito.
     

COMO SÃO CLASSIFICADOS OS CANDIDATOS INSCRITOS NA LISTA DE
ESPERA DO FIES?
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A partir do primeiro mês após a conclusão do curso,

desde que o usuário possua renda. Quando o
contratante passar a auferir renda, a parcela devida
será descontada na fonte e no limite dos percentuais
previstos em portaria, calculados sobre o maior valor
entre o pagamento mínimo e o resultante da
aplicação do percentual mensal vinculado à renda
ou aos proventos mensais brutos do estudante
financiado. Caso o estudante não possua renda no
momento previsto para o início da amortização do
saldo devedor ou em qualquer momento durante o
período de amortização, o financiamento será
quitado em prestações mensais equivalentes ao
pagamento mínimo, na forma do regulamento do
CG-Fies

SOBRE O NOVO 
FINANCIAMENTO:

TAXA
DE

JUROS:
 
A taxa efetiva de
juros do Fies será de
juros zero. 

QUANDO DEVERÁ OCORRER O INÍCIO DO PAGAMENTO DO SALDO
DEVEDOR?
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AUXÍLIOS UNIVERSITÁRIOS
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COMO SE MANTER
FINANCEIRAMENTE NA
UNIVERSIDADE?

COMO SE MANTER
FINANCEIRAMENTE NA
UNIVERSIDADE?

Após o árduo desafio de
conseguir ingressar na

universidade, vem a questão:
como se manter financeiramente

lá dentro? 
Tanto universidades públicas,

quanto privadas possuem
diversos serviços de apoio

socioeconômico ao estudante. 

Conheça agora!
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)

EXEMPLO:

Ela fornece diversas formas de auxílios financeiros, incluindo:

auxílio-alimentação, 

auxílio moradia, 

auxilio transporte 

creche.

➔ Os alunos contemplados são selecionados mediante entrevista e
realização de questionário socioeconômico.

Além disso, o aluno pode participar de diversos programas que fornecem
bolsas como: 

Atividades de monitoria
Iniciação científica, 

Diversos projetos culturais.

Além do auxílio financeiro, a universidade também oferece apoio social.
Como por exemplo:

http://www.uftm.edu.br/
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O programa de monitoria inclusiva que objetiva ofertar
acompanhamento individual a alunos com necessidades
educacionais específicas 

O NAES (Núcleo de Atendimento Estudantil em Saúde) que
visa prestar assistência biopsicossocial com ênfase na
prevenção de agravos e na promoção de saúde 

oferece imunização, atendimento médico geral e ginecológico,

serviços de enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia,

odontologia dentre outros, além de realizar encaminhamentos
para consultas em outras especialidades médicas.
 

O GAICO (Grupo de Apoio, Interação e Convivência), projeto
voltado à socialização e convivência dos acadêmicos de
graduação, consistindo em encontros semanais,
contemplando as áreas estratégicas de permanência e
assuntos da juventude.

 

O Espaço Conviver, projeto que permite que os alunos da
UFTM compartilhem suas vivências, sentimentos, experiências,
dificuldades, angústias, medos e inquietações. 

➔ As universidades particulares também contam com
algumas opções para manter o aluno a se manter na
universidade. 
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Ela conta com: 

O PROEM (Programa de Bolsa para Alunos do Ensino Médio em
Escola Pública), que concede 50% de desconto para os alunos
ingressantes em curso de graduação presencial, que cursaram os
três anos completos do ensino médio em escola pública ou
particular com bolsa integral 

O UNIFLEX (Programa de Crédito Educacional), que concede de
20% a 50% de crédito ao ingressante em cursos presenciais de
graduação, tecnólogos ou licenciatura 

São também fornecidas bolsas de iniciação científica 

Atendimento psicológico, odontológico, médico e jurídico aos
alunos como forma de integração ao curso 

O programa Anjos da Guarda, que coloca à disposição dos alunos
ingressantes (calouros), outros alunos do mesmo curso,

escolhidos pelas assistentes pedagógicas, para acolher, orientar,
prestar informações e inseri-los nas atividades acadêmicas.
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POR EXEMPLO: 

UNIVERSIDADE DE UBERABA (UNIUBE)

https://www.uniube.br/
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Venda de alimentos nos
intervalos e horários livres

de aulas.
 

 

Revender produtos 

Venda de artes e confecções
artesanais.

Aulas particulares

Realização de consertos de
aparelhos

S E  V O C Ê  T I V E R  T E M P O  L I V R E ,  P O D E
C O G I T A R  A L G U M A S  I D E I A S  P A R A

A R R E C A D A R  U M A

R E N D A  E X T R A

A L É M  D E  D E S E N V O L V E R  O
E S P Í R I T O  E M P R E E N D E D O R

 

Trabalhar com edição,

formatação e tradução de
textos 

C O M O  P O R  E X E M P L O :
 

 C A S O  N Ã O  C O M P R O M E T A  S E U
R E N D I M E N T O  N O S  E S T U D O S !
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Nesta seção, listaremos
alguns tópicos essenciais
a serem seguidos para
que você tenha sucesso
na sua prova.

CAMINHOS DA APROVAÇÃO
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Fique à vontade para ir
marcando nos
quadrinhos aqueles
objetivos já cumpridos.

Assistir ao evento ENEM te conto

Motive-se
O caminho para a aprovação exige muito esforço e dedicação. Por isso,
tenha em mente que a educação transforma vidas e que estudar
garante um futuro melhor a você e à sociedade.

Pesquise
Pesquise muito sobre o ENEM e outros vestibulares que você irá prestar.
Atente-se às dicas de conteúdo que provavelmente cairão na prova,
busque instruções sobre o que se deve ou não fazer no dia do exame e
anote as informações que julgar importantes para não se esquecer.
Clique aqui para ir ao capítulo sobre o ENEM
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Planejamento
Após coletar todas essas informações descritas acima, é hora de sentar e
construir um plano de estudos, destacando um cronograma detalhado
com os horários e dias da semana que cada tema será estudado. Lembre-
se: ter disciplina e compromisso é importante para as horas de estudo e
também para os momentos de lazer.

Estude muito!
Seja por meio dos livros ou da internet, o importante é manter um ritmo
de estudo constante. Veja algumas dicas valiosas na hora de estudar:

Responda simulados e provas anteriores;

Cronometre o seu tempo de resposta;

Leia as resoluções comentadas;

Faça exercícios específicos, como interpretação de gráfico e tabelas;

Revise o conteúdo sempre que puder;

Faça mapas conceituaiss e resumos;

Busque referências na literatura;

Dê atenção aos acontecimentos da atualidade;

Escreva pelo menos uma redação por semana;

Conheça os critérios de avaliação da redação;

Evite distrações, como redes sociais, televisão, rádio etc.;

Utilize algum método de estudo como o Pomodoro (25
minutos de estudo + 5 minutos de descanso).
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Não se prenda à teoria
Tente praticar o conhecimento adquirido sempre que puder e através dos
simuladores disponíveis na internet gratuitamente. Responda questões
das provas anteriores e cronometre seu tempo de resposta para não
passar aperto no dia oficial. Ah! Não se esqueça de treinar muito a
redação, porque a qualidade do texto está diretamente relacionada ao
treino.

Dia da prova
É muito importante que você tome as devidas precauções para que nada
te impeça de brilhar na prova. As principais precauções são: 

Chegue no local da prova pelo menos 1 hora antes do
início;
Leve documento de identidade com foto;

Tenha em mãos uma caneta preta de material transparente;

Apesar de não obrigatório, leve o comprovante de inscrição;

Não se esqueça da máscara, caso ainda estejamos na
pandemia;
Alimente-se bem e beba bastante água;

O pós-prova
Ufa! O mais difícil já passou e agora é só esperar alguns dias para saber
como você se saiu no exame. Durante esse tempinho, tente não ficar
pensando muito nisso e aproveite para relaxar e ficar com a família. Tire
um dia para acessar a página do INEP (http://portal.inep.gov.br) e saber
o dia da liberação das notas na Página do Participante
(https://enem.inep.gov.br/participante).

http://portal.inep.gov.br/
https://enem.inep.gov.br/participante
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São divulgadas as notas
Dias se passaram e agora você já está com a sua nota em mãos! Se você
tiver seguido todas as dicas desse checklist, com certeza será um NOTÃO.
O próximo passo é aguardar a abertura das inscrições no SISU, PROUNI ou
FIES e aí sim você poderá aplicar a sua pontuação no curso de graduação
dos seus sonhos. Clique aqui para saber mais sobre esses programas de
acesso à universidade.

ANOTAÇÕES
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A LINGUAGEM É QUALQUER MEIO SISTEMÁTICO DE
COMUNICAR IDEIAS OU SENTIMENTOS POR MEIO DE SIGNOS
CONVENCIONAIS - SONOROS, GRÁFICOS, GESTUAIS. 

JÁ OS CÓDIGOS, CONSTRUÍDOS NAS RELAÇÕES SOCIAIS
RETRATAM GRAFICAMENTE UMA INFORMAÇÃO A SER

TRANSMITIDA. 

ESSES RECURSOS NOS AJUDAM A PROPAGAR EXPERIÊNCIAS,

EXTRAIR CONCLUSÕES, AMPLIAR LIMITES E PROPOR
PROBLEMAS.

Neste tópico,

abordaremos o que você
precisa saber sobre cada
área de conhecimento 

ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENEM
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do ENEM: linguagens,
ciências da natureza,

ciências humanas e
matemática.

Linguagens
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NO ENTANTO, A APLICAÇÃO DE LINGUAGENS E CÓDIGOS NO
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO EXAME VAI ALÉM DA

VERIFICAÇÃO DAS HABILIDADES DEFINIDAS PARA ESSA
ÁREA, POIS "O (PRÓPRIO) ENEM É LINGUAGEM E CÓDIGO,

UM TEXTO CONSTRUÍDO E CONSTRUTOR DE SIGNIFICADOS". 

 AS QUESTÕES EXIGEM DO ESTUDANTE EFICIÊNCIA NA
INTERPRETAÇÃO DAS IDEIAS APRESENTADAS NOS

ENUNCIADOS, 

JÁ QUE TODAS AS SITUAÇÕES DE AVALIAÇÃO SE ESTRUTURAM
DE MODO A VERIFICAR SE O ALUNO É CAPAZ DE LER E

INTERPRETAR TEXTOS EM LINGUAGEM VERBAL E VISUAL
(FOTOS, MAPAS, PINTURAS, GRÁFICOS, ENTRE OUTROS) E

ENUNCIADOS.
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DESSA FORMA, AS QUESTÕES DA PROVA COMO UM TODO
SÃO MAIS DO QUE UMA AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO
ESCOLAR. ELAS SÃO REFLEXO DA PRÓPRIA SOCIEDADE E
DE SUAS CONSTRUÇÕES.

ANOTAÇÕES
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PORTANTO, O ESTUDANTE DEVE ENTENDER O
ENUNCIADO, REFLETIR SOBRE A SITUAÇÃO
APRESENTADA - QUE PODE SER POR EXEMPLO, O TESTE
DE EFICÁCIA DE UMA VACINA, O PROJETO DE UM
AUTOMÓVEL OU UMA PESQUISA DE MERCADO PARA
DETERMINADA COMPANHIA - E PENSAR NA MELHOR
MANEIRA DE APLICAR OS CONCEITOS MATEMÁTICOS, A
FIM DE CHEGAR A UMA RESPOSTA PARA O PROBLEMA
PROPOSTO QUE, MUITAS VEZES, PODE SER RESOLVIDO
POR MAIS DE UM CAMINHO. 
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Matemática

A PROVA DE MATEMÁTICA DO ENEM NÃO AVALIA APENAS
O CONHECIMENTO ESPECÍFICO QUE O ALUNO TEM SOBRE
DETERMINADO ASSUNTO DA DISCIPLINA, MAS TAMBÉM
SUA HABILIDADE PARA RESOLVER PROBLEMAS. 

"A VERIFICAÇÃO TRADICIONAL DO APRENDIZADO
GERALMENTE TESTA A RETENÇÃO PELO ALUNO DE

DETERMINADOS CONCEITOS OU DE SUA CAPACIDADE
DE APLICAÇÃO IMEDIATA ESTRITA DELES. PROCURANDO

DISTANCIAR-SE DESSA TRADIÇÃO, [...] O EXAME
APRESENTA SITUAÇÕES NAS QUAIS O CONHECIMENTO

REVELE-SE EM CONTEXTO REAL".

COM ESSA FORMULAÇÃO, A PROVA ACABA POR REVELAR
QUE “A MATEMÁTICA EFETIVAMENTE APRENDIDA, NÃO

OBSTANTE SEU SENTIDO CULTURAL PRÓPRIO, REVELA SUA
FORÇA E SENTIDO MAIORES QUANDO SE APRESENTA COMO

INSTRUMENTO DO PENSAR A REALIDADE.”
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A PRÓPRIA FUNDAMENTAÇÃO DO ENEM RESSALTA A
IMPORTÂNCIA DO JOVEM NESSE PROCESSO DINÂMICO: "NUM
PLANETA CADA VEZ MAIS URBANIZADO, A CULTURA JOVEM
TORNOU-SE A MATRIZ DE UMA MUDANÇA CULTURAL NO
SENTIDO MAIS AMPLO. CADA UM PARTICIPA DESSE
MOVIMENTO A PARTIR DE VÍNCULOS QUE É CAPAZ DE
ESTABELECER ENTRE O CAMPO COGNITIVO, O CAMPO
AFETIVO, O CAMPO ESTÉTICO E O CAMPO ÉTICO".

A SOCIEDADE ATUAL ESTÁ EM CONSTANTE
TRANSFORMAÇÃO: VARIAÇÕES NA CONCENTRAÇÃO
POPULACIONAL, NOVOS PADRÕES DE PRODUÇÃO E
CONSUMO, INTERVENÇÕES DO SER HUMANO NO AMBIENTE,

DESIGUALDADES SOCIAIS, BUSCA POR IDENTIDADE,

VIOLÊNCIA, INOVAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVERSAS
MUDANÇAS NO TEMPO E NO ESPAÇO. 

ESSA REALIDADE DINÂMICA E DE MÚLTIPLAS FACETAS EXIGE
A COMPREENSÃO DAS TECNOLOGIAS DA SOCIEDADE E DE
SEUS PROCESSOS E O DESPERTAR DE UMA INQUIETAÇÃO

CAPAZ DE PROMOVER A VISÃO CRÍTICA NECESSÁRIA PARA
ATUAR SOBRE PROBLEMAS CONCRETOS DA COMUNIDADE.
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Humanas

POR ISSO, A PROPOSTA DAS CIÊNCIAS HUMANAS É
DESENVOLVER NO INDIVÍDUO A CONSCIÊNCIA DE SI

MESMO E DAS RELAÇÕES HUMANAS NO ESPAÇO-TEMPO,

APRIMORAR O PENSAMENTO CRÍTICO E A ATUAÇÃO
CIDADÃ, ALÉM DE FLEXIBILIZAR OS POSICIONAMENTOS E A
VISÃO DE MUNDO PARA ENCONTRAR ALTERNATIVAS DE

INTERVENÇÃO NA REALIDADE.
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O APRENDIZADO ADQUIRIDO DURANTE AS AULAS DAS
DISCIPLINAS QUE COMPÕEM ESSA ÁREA DO CONHECIMENTO
DEVE SERVIR PARA QUE O ESTUDANTE CONSTRUA UM
ENTENDIMENTO DO MUNDO NATURAL E, A PARTIR DESSE
TALENTO, POSSA PLANEJAR, EXECUTAR E AVALIAR
INTERVENÇÕES PRÁTICAS. ESSE ENTENDIMENTO É
CONQUISTADO COM AÇÕES QUE VÃO DESDE A APLICAÇÃO DE
LEIS CIENTÍFICAS ATÉ O MANEJO CORRETO DE INSTRUMENTOS
DE MEDIÇÃO E DE CÁLCULO.

É IMPORTANTE TAMBÉM QUE O ALUNO SEJA CAPAZ DE
ARTICULAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

EM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR, ISTO É, SOB O
PRISMA DAS OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO QUE O

ENEM AVALIA, JÁ QUE "A INTERDISCIPLINARIDADE É
TAMBÉM CONSTRUÍDA, NO APRENDIZADO OU NO SEU
EXAME, NÃO PELA FUSÃO DAS DISCIPLINAS, MAS PELA

REALIDADE DAS QUESTÕES E DAS SITUAÇÕES TRATADAS,

POR SUA CONTEXTUALIZAÇÃO".

O CANDIDATO DEVE TRABALHAR HABILIDADES DE MODO
QUE, A PARTIR DA LEITURA DA QUESTÃO DA PROVA,

CONSIGA VISUALIZAR AS ETAPAS DO EXPERIMENTO OU
FENÔMENO DITADO PELO ENUNCIADO E SEJA CAPAZ DE

FORMULAR HIPÓTESES E PREVER RESULTADOS.
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Natureza

NESSA ÁREA, O ESTUDANTE PRECISA SE PREOCUPAR EM
"DESENVOLVER A CAPACIDADE DE QUESTIONAR
PROCESSOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS, IDENTIFICANDO
REGULARIDADES, APRESENTANDO INTERPRETAÇÕES E
PREVENDO EVOLUÇÕES". 
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Escreva sobre qualquer assunto, pesquise sobre as
estratégias de redação de quem tirou nota máxima no
ENEM dos anos anteriores, troque ideias com os amigos(as)
sobre os possíveis temas, tente escrever pelo menos 1
redação por semana e procure alguma forma de corrigir
esse texto – seja uma correção do professor da escola ou
até mesmo seguindo as dicas da internet.

Quer tirar um notaço na
redação do ENEM? Então
siga estas cinco dicas
valiosas para fazer uma
boa redação.

5 DICAS PARA REDAÇÃO
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1 TREINE MUITO!
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     Não se esqueça de dividir o texto em começo
(introdução), meio (desenvolvimento da ideia) e fim
(conclusão). Além disso, a redação precisa ser coerente e
todos os parágrafos precisam “conversar” uns com os
outros, ou seja, eles precisam fazer sentido. Fazer resumos
e rascunhos é uma ótima ideia para garantir que tudo saia
conforme o planejado.

Além de muito treino, é importante que você leia jornais,
acompanhe os noticiários e esteja por dentro do que
acontece no Brasil e no mundo. Leia e relembre os
momentos históricos mais importantes. Essas informações
auxiliarão não só na redação, mas também nas demais
questões da prova que exigem conhecimentos gerais. Tudo
isso possibilitará a você utilizar dados estatísticos, alusões
históricas e referências exteriores para potencializar a
argumentação necessária na redação.
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2 ORGANIZE-SE

3 INFORME-SE
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Antes de começar a escrever a redação, releia o tema
quantas vezes for necessário até que você entenda
exatamente o que você deve abordar no texto. Fugir do
tema pode trazer muitos prejuízos, inclusive a eliminação
do(a) candidato(a). Por isso, muita atenção!! 

          Evite utilizar expressões informais de WhatsApp,
gírias e palavrões, por exemplo, mas também não se
prenda às palavras difíceis demais, porque elas podem te
atrapalhar. Dê muita atenção às regras gramaticais e ao
dicionário.
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4 LINGUAGEM

5 ATENÇÃO

ANOTAÇÕES
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6 DICAS EXTRAS!
Leia atentamente os textos motivadores da proposta de redação,

pois através deles é possível traçar ideias para seguir na construção
do seu texto;

·No ENEM é exigida uma proposta de intervenção. Isso significa

que, além de pensar criticamente sobre uma situação da

atualidade e argumentar sobre as questões que permeiam o tema,

é necessário também propor soluções para o problema.

Desse modo, aí vão algumas dicas:

1) ·Seja coerente e preciso na sua proposta de intervenção;

2) Não são necessárias muitas propostas de intervenção, desde
que a que você apresente esteja completa e coerente;

3) Tenha em mente os famosos interventores do problema.

"GOMIFES" (Governo, ONG’s, Mídia, Família, Escola e

Sociedade).

4) Se paute nas seguintes perguntas:
- Quem vai fazer? (GOMIFES)

- O que (GOMIFES) vai fazer?

- Como vai fazer?

- Para que?

- Objetivo final da sua proposta de intervenção.

5) Apresente propostas de intervenções salpicadas na introdução ou até
mesmo em algum dos seus argumentos durante o decorrer da sua
redação. Por exemplo: na introdução apresente o tema a ser tratado,

os argumentos da problemática a ser tratada e termine a sua
introdução com “sendo necessárias medidas efetivas que
combatam tal problemática apresentada. ” Desse modo você já dá

um "spoiler" ao leitor que no seu último parágrafo terá uma solução
para o problema.
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·Motivos que podem zerar a sua redação no ENEM:

1) Fugir totalmente do tema;

2) Não seguir uma estrutura dissertativo-argumentativa
para construir o texto;

3) Construir um texto com menos de sete linhas;

4) Fizer uso de discurso ofensivo, desenhos e outras formas
propositais de anulação ou escrever parte do texto
totalmente fora do tema proposto;

5) Não transcrever a redação da folha de rascunho para a folha
definitiva.

ANOTAÇÕES
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MACHADO DE ASSIS, 1881

Narrada em primeira pessoa por um "defunto-autor", a obra tem
traços de humor misturados a filosofia, história, crítica social e
rompe com a tradicional linearidade romântica. Brás Cubas
dedica a obra ao primeiro verme que roeu seu cadáver. A obra é
considerada pioneira na transição do Romantismo para o
Realismo.
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DICAS LITERÁRIAS

Confira agora os livros
mais indicados para
quem está no ensino
médio, preparando-se
para o ENEM.

Atente-se, pois vários
trechos destes livros
costumam cair não só no
ENEM, mas também em
vestibulares.

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS 
MACHADO DE ASSIS, 1881

GRANDE SERTÃO: VEREDAS 
GUIMARÃES ROSA, 1956

O escritor mineiro utiliza em todo o livro o idioma do
próprio sertão para narrar as lembranças do jagunço
Riobaldo e seu amor por Diadorim. O autor inova ao,

praticamente, criar um dialeto próprio. Ele faz muito o uso
do neologismo durante a obra. A originalidade de estilo da
obra é uma das maiores inspirações da literatura brasileira. 



TE CONTO

TE CONTO

MACHADO DE ASSIS, 1881

Publicado pouco depois de começar o Estado Novo, o livro
teve a primeira edição apreendida e exemplares
queimados em praça pública. Ele narra a vida de um
grupo de jovens abandonados que aterrorizam Salvador,
nomeados Capitães da Areia. O livro retrata a vida violenta
e os sonhos das crianças marginalizadas. A narrativa é
cheia de aventuras, romance, tristeza e realismo.

O autor cearense retrata uma lenda de sua própria terra
natal. Um romance que se desenvolve entre Iracema, a
índia virgem dos lábios de mel, e Martim, o primeiro
colonizador português do Ceará. Na obra podemos notar
traços da realidade da sociedade brasileira daquela época,

e oposições como o branco e o índio, as cidades e o sertão.
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CAPITÃES DE AREIA 
JORGE AMADO, 1937

IRACEMA 
JOSÉ DE ALENCAR, 1865

O autor retrata sua própria infância e aborda temas como
desonestidade, a frieza humana, a seca, as condições sub-

humanas de sobrevivência, a dimensão social da
exploração e da opressão política.

VIDAS SECAS 
GRACILIANO RAMOS, 1938
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MACHADO DE ASSIS, 1881

Um dos maiores clássicos, a epopeia portuguesa é
composta por dez cantos. A história narra as expedições
de Vasco da Gama e a descoberta da rota marítima para a
Índia. O autor ressalta as qualidades e vitórias do povo
português. Uma história de heroísmo inspirada em outra
obra clássica, Odisseia, de Homero.

A história é contada do ponto de vista do personagem
principal, Bento Santiago, que é apaixonado por Capitu
desde a infância. Dúvidas e os ciúmes são dois dos temas
principais do livro.
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OS LUSÍADAS 
LUÍS VAZ DE CAMÕES, 1572

DOM CASMURRO 
MACHADO DE ASSIS, 1899

OUTRAS LEITURAS IMPORTANTES:
O cortiço (Aluísio Azevedo, 1890)

Memórias de um sargento de milícias (Manuel Antônio
de Almeida, 1853)

A Moreninha (Joaquim Manuel de Macedo, 1844)

Quincas Borba (Machado de Assis, 1891)

Sagarana (Guimarães Rosa, 1946)
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MACHADO DE ASSIS, 1881
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A hora da estrela (Clarice Lispector, 1977)

Felicidade Clandestina (Clarice Lispector, 1971)

O primo Basílio (Eça de Queiroz, 1878)

Macunaíma (Mário de Andrade, 1928)

Cem anos de solidão (Gabriel García Márquez, 1967)

Ensaio sobre a cegueira (José Saramago, 1995)

1984 (George Orwell, 1949)

Odisseia (Homero)

O auto da barca do inferno (Gil Vicente, 1517)

Os sertões (Euclides da Cunha, 1902)

Senhora (José de Alencar, 1875)

Sentimento do mundo (Carlos Drummond de Andrade,
1940)

A cidade e as serras (Eça de Queiroz, 1901)

Holocausto brasileiro (Daniela Arbex, 2013)

Quarto de despejo (Carolina Maria de Jesus, 1960)

Eu sou Malala (Christina Lamb e Malala Yousafzai, 2013)

Mayombe (Pepetela, 1979)
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sempre disposto a nos ajudar no projeto, confiando na

capacidade do grupo, e na capacidade de cada um presente.

Agradecemos pela paciência, incentivo, pelas críticas

construtivas, essenciais para o sucesso do projeto, por

compartilhar conosco seu vasto conhecimento e tomar a frente

em decisões importantes que garantiram o andamento dos

estudos apesar de seu escasso tempo. Sua participação foi

essencial e a conclusão desse trabalho em grande parte

também é mérito teu.

A cada integrante do Programa Bases of Life, pela

disponibilidade, trabalho em equipe, pelas horas dedicadas ao

estudo e execução do projeto compartilhando ideias, críticas,

insights, networking. Agradecemos a todos pelo respeito e

comprometimento em grupo que permitiu a realização e

conclusão satisfatória do programa.
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execução do ENEM te conto.
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