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#PARTIUFUTURO!

CORREIO BRAZILIENSE
Brasília, domingo, 14 de novembro de 2021

É chegada a hora! Mais de três milhões de estudantes, segundo dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), participarão, nos dias 21 e 28 deste 

mês, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada para a carreira profissional. 
Pelo segundo ano consecutivo, além do desafio dos testes, os candidatos enfrentam o temor 

— amenizado pela vacinação — do contágio pela covid-19. Superadas as dificuldades, o 
momento, agora, a uma semana do início das provas, é de relaxar, rever conteúdos e seguir 

firme na concretização dos sonhos. A vida está só começando!
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Quando se fala de processos 
seletivos para ingressar em 
instituições de ensino su-
perior, o Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem) ocupa, 
hoje, um lugar central. A sete dias 
da prova, candidatos de todo o 
país se dedicam às revisões finais, 
em busca do melhor resultado.

Neste ano, o exame será apli-
cado nos dias 21 e 28 de novem-
bro, para 3.040.871 de estudan-
tes, em todo o país. No Distri-
to Federal, 82.761 estudantes 
devem realizar a prova, segun-
do dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep). 
Destes, 4.000 na versão digital. 
São elaborados cinco tipos de 
provas, separadas por cores — 
amarelo, azul, cinza, branco e 
rosa. Os exercícios são os mes-
mos, mas a ordem é alterada. 
Nos dois dias de prova, o candi-
dato recebe o caderno de ques-
tões e o gabarito com o seu pró-
prio nome impresso, que deve 
ser conferido antes de assinar. 
Na versão digital, a estrutura e 
a logística. No Enem Digital, as 
provas objetivas serão respon-
didas em um computador, com 
exceção da redação, que deverá 
ser feita no papel.

A prova de redação deve ter, 
no máximo , 30 linhas. Ela é cor-
rigida, por, no mínimo, dois pro-
fessores. É atribuída uma nota de 
0 a 200 pontos para cada uma das 
competências, por cada avalia-
dor, totalizando 1.000 pontos. A 
nota final da redação do candi-
dato será a média aritmética das 
notas concedidas.

Os procedimentos de cálculo 

 » ANA MARIA POL
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É hora do Enem!
O Correio preparou um guia para 

ajudar os candidatos que se dedicam 
às revisões na reta final do exame

Na última semana de preparação, muita expectativa 

Serviço
Veja o local e hora do Enem

 »Local de Prova: O local de 
prova do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2021 é 
informado por um cartão de 
confi rmação, mas, até então, 
esse documento ainda não 
foi divulgado. Para acessá-
lo, é preciso ir até a Página 
do Participante, no site do 
Inep, colocar o CPF e senha. 
A recomendação é que o 
cartão seja impresso ao 
ir fazer o Enem, para não 
haver qualquer risco de 
confusão.
 » Hora da Prova: O Enem 
será dividido em provas 
aplicadas em dois dias, com 
o mesmo horário de início. 
Os participantes devem 
chegar ao local da prova com 
antecedência, já que os portões 
abrem às 12 horas e fecham às 
13h (horário de Brasília). O que 
muda entre os dois dias é o 
tempo de duração da prova.

Confi ra o cronograma:

 »  Primeiro dia: ocorre 
em 21 de novembro, e o 
candidato responde a 90 
questões objetivas, sendo 
45 questões das disciplinas 
de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias e outras 
45 questões das disciplinas 
de Ciências Humanas e 
suas Tecnologias, além 
da redação dissertativa-
argumentativa.
 »Horário de saída sem o 
caderno: Após as 15 horas e 
30 minutos;
 »Horário de saída com o 
caderno: Após as 18 horas e 
30 minutos.
 »  Segundo dia: ocorre em 28 
de novembro, e o candidato 
responde a 90 questões de 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias e Matemática 
e suas Tecnologias, tendo 
cada uma das áreas 45 
questões objetivas.
 »Horário de saída sem o 
caderno: Após as 15 horas e 
30 minutos;
 »Horário de saída com o 
caderno: Após as 18 horas.

Atenção às regras
 »Uso de máscaras de proteção facial durante toda a aplicação 
será obrigatório.
 »É obrigatória a apresentação de via original de documento 
ofi cial de identifi cação com foto para a realização das 
provas. Confi ra a lista completa no edital.
 »A única caneta aceita é a esferográfi ca de tinta preta, 
fabricada com material transparente.
 »Guardar, antes de entrar na sala de provas, em envelope 
porta-objetos, a Declaração de Comparecimento impressa, 
o telefone celular e quaisquer outros equipamentos 
eletrônicos desligados, além de outros pertences não 
permitidos.
 »Manter os aparelhos eletrônicos como celular, tablet, 
pulseiras e relógios inteligentes com todos os aplicativos, 
funções e sistemas desativados e desligados, incluindo 
alarmes, no envelope porta-objetos lacrado e identifi cado, 
desde o ingresso na sala de provas até a saída defi nitiva do 
local de provas.
 »Manter, debaixo da carteira, o envelope porta-objetos, 
lacrado e identifi cado, desde o ingresso na sala de provas 
até a saída defi nitiva do local de provas.
 » Iniciar as provas somente após a autorização do aplicador, ler 
e conferir todas as instruções contidas na capa do caderno de 
questões, no cartão-resposta, na folha de redação, na folha 
de rascunho e nos demais documentos do exame.

das notas dos participantes e de 
análise dos itens no Enem têm 
como base a Teoria de Resposta 
ao Item (TRI), um conjunto de 
modelos matemáticos que bus-
ca representar a relação entre a 
probabilidade de o participante 
responder corretamente a uma 
questão, seu conhecimento na 
área em que está sendo avalia-
do e as características (parâme-
tros) dos itens. O Inep publicou 
um guia explicativo acerca da 
nota do Enem, no site oficial.

Preparação
Para auxiliar os candidatos 

do Enem, o Correio preparou 
material exclusivo com dicas 
e serviços para quem vai en-
frentar a maior prova de acesso 
ao ensino superior do Brasil. 
Além do caderno especial im-
presso, o leitor do jornal e do 
site terá, à sua disposição, de 
tudo um pouco: a partir de ho-
je, os estudantes poderão rece-
ber dicas por meio do hotsite 
on-line com atualização diá-
ria, lives de revisão, questões 
para praticar com acesso às re-
soluções pelo YouTube e pos-
tagens nas redes sociais. Para 
conferir a página do especial, 
acesse o site www.correiobra-
ziliense.com.br/especialenem.

As lives serão realizadas nos 
dias 18 e 25 de novembro no si-
te e redes sociais do Correio, 
às 18h. Serão quatro professo-
res do colégio Sigma a cada dia, 
antes da aplicação do exame, 
que trarão dicas e responderão 
às perguntas dos estudantes. 
A primeira live abordará con-
teúdos de Geografia, História,-
Filosofia e Sociologia,  Língua 

Portuguesa e Redação, com os 
professores Paulo Macedo, Erik 
Barbosa Surjan, Edivaldo Mon-
te dos Santos e Josino Nery Ne-
to, respectivamente. A segunda 
será com material de Biologia, 

Física, Química e Matemática. 
Os participantes serão defini-
dos posteriormente. Para parti-
cipar, o candidato deve acessar 
os canais do Correio no horário 
da transmissão ao vivo.

Diretora de Redação: Ana Dubeux (anadubeux.df@dabr.com.br); Editores executivos: Plácido Fernandes 
(placidofernandes.df@dabr.com.br) e Vicentes Nunes (vicentenunes.df@dabr.com.br);  Edição: Taís Braga 
Diagramação: Arthur Ferro; Revisão: Ailon Pedrosa e Luiz Philip; Arte: Maurenilson Freire
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No Sigma, impulsionamos
o aprendizado ao máximo.

912 Sul
(61) 3346 3232

910 Norte
(61) 3535 8400

606 Norte
(61) 3299 4030

Águas Claras
(61) 3027 6060

Da Educação Infantil ao Ensino Médio

AGENDE UMA VISITA

sigmadf.com.br sigmadf

Lucas Braga
1º Lugar em

Ciências Sociais - USP

Felipe Dias
Medicina

UNICAMP, USP e UnB

Marina Velloso
Relações Internacionais

PUC-SP

Matheus Henrique
Ciência da Computação

UNICAMP

400 nas melhores
universidades
do Brasil

+ de MEDICINA: 14, sendo 5* no PAS/UnB 2020

DIREITO: 29, sendo 14 no PAS/UnB 2020

PSICOLOGIA: 16, sendo 9 no PAS/UnB 2020

ENGENHARIAS: 93, sendo 28 no PAS/UnB 2020

*1/4 das vagas do Sistema Universal, ou seja, sem contemplar o Sistema de Cotas.aprovações
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F alta uma semana para o Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Às vésperas das 
provas, as aulas não param: 

os participantes aproveitam os 
dias restantes para tirar as dúvi-
das das disciplinas. Agora, a me-
ta é conseguir uma nota capaz de 
garantir uma vaga na universida-
de. Especialistas alertam: o que 
tinha para estudar, já foi feito ao 
longo do ano, é hora de acalmar 
o coração e aproveitar para revi-
sar o conteúdo.

A professora de sociologia 
do Centro de Ensino Médio Se-
tor Leste, Júlia Gasparetto, expli-
ca que nos dias que antecedem 
o Enem, os candidatos devem 
aproveitar para relaxar. “Não é 
o momento de ficar apavorado 
e tentar estudar aquilo que ain-
da não estudou. Os estudantes 
devem focar na revisão daqueles 
conteúdos que já estão consoli-
dados. Devem, ainda, ficar aten-
tos quanto aos principais assun-
tos do momento, como pande-
mia, retomada econômica, ques-
tões sociais. É o momento de se 
concentrar em fazer o link, a pon-
te, do que já estudaram ao longo 
do ano com o que está passando 
nos jornais, podcasts”, diz.

De acordo com o professor de 
matemática Henrique Barros, a 
prova do Enem é interpretativa, 
demanda atenção. “As questões 
são bem contextualizadas, quer 
dizer que dependem da leitura. 
Nem sempre as questões de ma-
temática dependem de cálculo. 
Se o aluno souber interpretar, ele 
vai saber calcular”, ressalta.

Henrique reforça que os estu-
dantes devem se atentar à revi-
são dos conteúdos de anos ante-
riores. “O estudante deve encon-
trar, no Enem, conteúdo de que 
já tem domínio, só que com ou-
tro enfoque”, pontua. “Faça ques-
tões de provas anteriores para já 

 » ANA MARIA POL
Fotos: Ed Alves/CB/D.A.Press

Contagem regressiva
Às vésperas da prova, as aulas não param: os participantes aproveitam os dias para tirar as dúvidas

Para o professor de língua portuguesa Nilo Mendes da 
Silva, a estratégia é de fundamental importância 

 Siga a estratégia
Passo 1: ao abrir o 
caderno, leia a proposta 
de redação com os textos 
motivadores.

Passo 2: caso seja um 
tema que seja do seu 
domínio, estruture a sua 
redação com introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão. Organize suas 
ideias e escreva a redação.

Passo 3: vá para a prova 
objetiva e responda 
as perguntas que tem 
conhecimento. Se já sabe, 

marque no gabarito. O que 
não sabe deve ser marcado 
no final, caso sobre tempo.

Passo 4: após marcar 
o gabarito, o estudante 
deve retornar ao caderno 
de redação para passar o 
rascunho a limpo na folha 
oficial.

Passo 5: se sobrar tempo, 
faça as questões que ficou 
com dúvida.

*Segundo o professor de língua 
portuguesa Nilo Mendes da Silva

ir se habilitando. O Enem costu-
ma cobrar conteúdos semelhan-
tes”, diz. “Brasília está em uma 
boa colocação, então, por mais 
que se sinta despreparado, o alu-
no foi preparado em relação ao 
âmbito nacional”, diz.

Estratégia
Fazer provas antigas do 

Enem e praticar a partir dos 
exercícios dão oportunidade 
para criar estratégias que mui-
tos não possuem. O estudante 

do terceiro ano do ensino mé-
dio do Centro de Ensino Médio 
(CEM) do Setor Leste, Gustavo 
de Matos Oliveira, 17 anos, que 
planeja cursar direito na Uni-
versidade de Brasília (UnB), se 
dedicou no Enem dos últimos 
dois anos, em busca de expe-
riência, e conseguiu criar sua 
própria estratégia de prova.

De acordo com Gustavo, as 
edições anteriores o ajudaram a 
compreender melhor como fun-
ciona a prova. “Aprendi a come-
çar pela redação e administrar 
meu tempo escrevendo o texto. 
Descobri que nas questões do 
Enem sempre haverá três itens 
que podem ser eliminados. Isso 
não quer dizer que as duas estão 
certas, mas, sim, que uma está 
mais certa do que a outra. Tem 
que entender o que a prova quer 
de você. Por isso, é importante ler 
muito”, pondera.

Outra estratégia criada pelo 
estudante foi a leitura da prova. 
“Leio primeiro a questão e depois 
volto pra ler o texto. Desse jei-
to, já sei o que preciso achar pa-
ra responder a questão”, explica. 

Por isso, a dica do estudante para 
os colegas é que façam questões 
da prova ao longo da semana. “A 
partir de agora, não dá mais tem-
po de aprender para fazer a pro-
va. Então, estou revisando o que 
sei pra garantir e fazendo bastan-
te exercício”, completa.

O professor de língua portu-
guesa Nilo Mendes da Silva diz 
que a estratégia é de fundamen-
tal importância para quem vai 
fazer o Enem. “Eu costumo com-
parar o Enem com uma guerra, 
como no filme Gladiador, em 
que há uma guerra entre roma-
nos e bárbaros. Dá pra perce-
ber que os romanos estão em 
menor número, mas organiza-
dos, e o general faz uma estra-
tégia de guerra. Enquanto isso, 
os bárbaros são fortes, estão ar-
mados, mas extremamente de-
sorganizados. Quando o general 
dos romanos diz o que deve ser 
feito, eles saem vencedores. Isso 
porque para vencer uma guerra, 
é preciso estratégia. No caso do 
Enem, é essencial, porque o fa-
tor tempo é extremamente im-
portante”, ressalta.

O professor de matemática Henrique Barros reforça que os 
estudantes devem priorizar a revisão dos conteúdos antigos
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Fala aí, candidato!
A chegada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) traz à tona a ansiedade dos estudantes que estão 

se preparando para a prova. Ao Correio, estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Sigma e do 
Centro de Ensino Médio (CEM) Setor Leste, que vão fazer a prova, contam como se preparam para a prova na reta final, 

dão dicas, falam sobre as expectativas para o exame e avaliam como será a edição da prova deste ano. 

Ansiedade
A contagem regressiva pa-

ra o Enem também é respon-
sável pela ansiedade em mui-
tos candidatos. A professora do 
curso de psicologia do Centro 
Universitário Iesb Karen Geisel 
Domingues explica que no mo-
mento pré-Enem é comum ver 
jovens pouco motivados e com 
dificuldade em manter foco e 
atenção, além de muitos tam-
bém apresentarem sintomas de 
depressão e ansiedade. Por is-
so, é necessário haver intera-
ções sociais e o retorno às ati-
vidades fora de casa. “Estudo, 
lazer, família, espiritualidade 
auxiliam nos processos de equi-
líbrio emocional. As colocações 
que criticam ou corrigem os 
comportamentos podem ser 
evitadas. Quando a família se 
junta à empreitada Enem, deve 
propor, surpreender, evitar dis-
cussões, observações de menos 
valia sobre o adolescente, com-
parações”, pontua.

Para as vésperas da prova, a 
psicóloga reforça que o estudan-
te deve nutrir-se em assuntos 
leves, reconfortantes e compa-
nhias acolhedoras. “Evitem tu-
do que gere ansiedade. Evitem 
excesso de doces, de bebidas al-
coólicas. Nesse momento, a ca-
pacidade de foco e concentra-
ção deve estar em alta. Por vezes, 
alívio momentâneo gerará ansie-
dade posterior. Existem produ-
tos e substâncias que, quando 
ingeridos, provocam bem-estar 
somente no momento”, reitera.

Já para o dia da prova, Karen 
dá a dica: “É bom levantar cedo, 
tentar dormir bem e não deve 
haver pressa para se arrumar ou 
para se dirigir ao local da prova. 
Quanto mais tranquilidade for 
gerada no processo antes da pro-
va, menos ansiedade haverá no 
início dela”, garante. “Durante os 
primeiros minutos da prova, até 
mesmo durante os primeiros 30 
minutos, poderão ser sentidos 
aceleração do coração, suor ex-
cessivo, boca seca, falta de ar, di-
ficuldade na leitura e interpreta-
ção de questões. Não há necessi-
dade de pânico, durante alguns 
minutos, é bom respirar profun-
damente e se utilizar de algum 
pensamento, lembrança ou sen-
timento agradável. Isso deve au-
xiliar ao retorno a uma situação 
menos acelerada”, completa.

Douglas Antunes Costa, 19 anos
Curso: matemática ou engenharia civil, UnB
“Nós sabemos o que passamos desde 
o ano passado, com a pandemia. A 
expectativa é de que, independentemente 
das difi culdades que estamos vivendo, 
que a gente se saia bem na prova e que, 
no fi nal, dê tudo certo. Agora, é foco total 
até o dia fi nal”.

Enzo Araujo Teles, 17 anos
Curso: ciência da computação, UnB
Acho que o Enem deve ser um pouco mais 
fácil para passar, este ano. Eu, que estudo 
para provas militares, talvez não tenha 
tanta difi culdade. Mas minha rotina de 
estudo é puxada. Tenho mais difi culdade 
em química, mas estou estudando mais 
matemática, física, português e inglês.

Antônio José Alves Netto, 18 anos
Curso: ciência da computação, UnB
A expectativa é alta, acho que vai ser uma 
prova boa. Estou confi ante de que vou tirar 
uma nota boa. A minha dica é tentar revisar 
o máximo possível, agora que está próximo, 
e tentar focar nas matérias que você tem 
mais facilidade. Se focar na que tem mais 
difi culdade, pode perder tempo.

Ana Paula Abreu Neros,18 anos
Curso: medicina veterinária, 
Universidade de Brasília, UnB
Eu estou muito ansiosa, nervosa. É a 
primeira vez que faço o Enem, então, 
estou colocando muita expectativa 
para ir bem na prova. Nessa reta fi nal, 
tenho visto minhas revisões, fazendo 
uso de fl ash card, que é uma boa dica. 

Maria Clara Witzke, 17 anos
Curso: relações internacionais, Universidade 
Federal de Santa Catarina, UFSC
Estou meio nervosa agora que está 
chegando. Acho que vai ser fácil por conta 
da pandemia. Eu sigo um cronograma em 
que estudo determinadas matérias por dia 
e tento misturar, sendo sempre uma de 
exatas e outra de humanas. No geral, estou 
focando mais nos exercícios, é mais fácil.

Carolina Irber Paniago Jardim, 17 anos
Curso: direito, UnB
Eu estou bem ansiosa. Talvez por conta da 
pandemia a prova facilite um pouco, mas 
acho que não tanto assim. Nessa reta fi nal eu 
estou focando em fazer as provas anteriores 
e tirar dúvidas de assuntos que ainda não sei 
e conteúdos que tenho errado mais. Já fi z o 
Enem antes e achei bem cansativo.  

Ana Vitória Araújo de Azevedo, 17 anos
Curso: direito, UnB
Eu estou ansiosa, mas quero que chegue 
logo. Sei a preparação que fi z e espero ter 
um bom resultado. Eu faço cursinho no 
Sigma e tento focar em questões de exatas e 
na redação. A dica que dou é refazer provas 
antigas e focar no TRI (Teoria de Resposta 
ao Item) para aumentar a nota.

Eduardo Santini, 17 anos
Curso: medicina, UnB
Estou estudando muito a parte de exatas, 
porque, para mim, a partir de humanas 
se baseia na leitura do texto. Eu não tenho 
difi culdade com exatas, mas, ainda assim, 
há muito conteúdo. Infelizmente, meu curso 
possui uma difi culdade extraordinária para 
passar, então, vou focar em fazer a prova apenas.

Ronaldo Gonçalves Sobral Araújo, 18 anos
Curso: engenharia mecatrônica, UnB
Eu estou meio nervoso. Todo mundo 
teve o ano complicado, e acho que todos 
fi caram com alguma matéria atrasada. 
Estou tentando focar nas mais difíceis, 
como matemática. E também olhando 
aulões no YouTube. É de graça, e eu consigo 
revisar todo o conteúdo. No dia anterior, o 
importante é descansar.

Isadora Astolpho, 18 anos
Curso: engenharia aeroespacial, Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica, ITA
A tensão durante o ano vai acumulando e 
quando vai chegando perto, a ansiedade vai 
aumentando. Mas tenho a expectativa de 
que vai ser mais fácil com a pandemia, mas 
não tanto como neste ano. Eu gosto muito 
de praticar esporte para concentrar a mente 
e ajudar a deixar a ansiedade de lado.
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Driblando 
dificuldades

E
m meio à pandemia 
da covid-19, a pre-
paração para o Exa-
me Nacional do En-

sino Médio (Enem), que 
será realizado pela segun-
da vez este ano, agora em 
21 e 28 deste mês, tam-
bém mudou. Dificuldades 
extras foram adicionadas 
na rotina dos estudantes, 
que tiveram que driblar 
os desafios para se pre-
parar para uma das prin-
cipais provas do final do 
terceiro ano. 

Um dos problemas en-
frentados por candidatos 
que pretendem fazer o 
Enem deste ano foi a fal-
ta de internet ou disposi-
tivos para acessar as au-
las on-line. Foi o caso do 
aluno do terceiro ano do 
Centro de Ensino Médio 
Setor Leste Douglas An-
tunes Costa, 19 anos, que 
em 2020 teve praticamen-
te apenas uma semana 
de aula presencial. “Moro 
com meu tio, que é mili-
tar, e viemos transferidos 
para Brasília. Cheguei em 
fevereiro do ano passado 
e tive apenas uma semana 
de aula presencial”, conta.

Diante do ensino remo-
to, começaram as dificulda-
des. Sem acesso à internet 
e ao computador, Douglas 
teve que recorrer ao mate-
rial impresso entregue pela 
escola. “A gente ficou espe-
rando a liberação do apar-
tamento funcional e morá-
vamos com um colega do 
meu tio, que não tinha in-
ternet e nem computador”, 
relembra. Na avaliação do 
estudante, o acesso ao ma-
terial impresso ajudou na 
preparação para o Enem, 
mas o estudo por conta 
própria ficou prejudicado. 

Em busca de uma vaga 
nos cursos de matemáti-
ca ou de engenharia civil 
na Universidade de Brasí-
lia (UnB), Douglas contou 
com a ajuda de amigos, da 
família e da escola. “Peguei 
apostilas com amigos e es-
tudei por elas. Contei com 
a ajuda do meu tio e este 

 »  MARIA EDUARDA CARDIM

Com aulas em regime on-line, muitos  
estudantes tiveram problemas de acesso à  
internet e buscaram diferentes alternativas

ano foquei nas matérias 
em que tive mais dificulda-
de no ano passado, como 
matemática, física e quími-
ca”, afirma. Além disso, ele 
acredita que o retorno do 
ensino presencial na reta 
final para o exame ajudará 
a dar mais confiança para 
realizar a prova. 

A professora de língua 
portuguesa de turmas do 
segundo e terceiro ano do 
Centro de Ensino Médio 
Setor Leste, Carolina Ra-
mos, 27 anos, relata que 
mesmo com acesso ao en-
sino remoto, os estudan-
tes encontraram outras 
dificuldades no processo 
de estudo para o Enem. 
“Não basta só ter acesso 
à plataforma. Muita gente 
descobriu que não con-
segue prestar atenção tão 
bem sem estar ali na sala 
de aula, que não conse-
gue fazer as atividades de 
maneira tão independen-
te”, observa. 

Concentração
Mais de um ano afas-

tada das salas de aulas 
presencialmente, a estu-
dante do terceiro ano do 
Centro de Ensino Médio 
Setor Leste Barbara Gur-
gel Maurer, 18 anos, afir-
ma que o maior desafio 
foi encontrar um espaço 
adequado para os estudos 
e ter concentração duran-
te as aulas remotas. “Moro 
na Asa Sul, mas a minha 
casa é muito pequena e 
não tinha um local ideal 
para estudar como tenho 
na escola. Além disso, foi 
muito difícil por causa da 
concentração”, disse. 

Até mesmo a progra-
mação dos estudos ficou 
prejudicada. “Acho que 
com a pandemia aumen-
taram as incertezas sobre 
o futuro. Muitas provas fo-
ram canceladas, adiadas e 
ficamos muito inseguros 
com isso. Eu senti que fi-
quei muito perdida na 
programação dos estudos, 
e todos os meus amigos 
relataram isso também”, 
analisa a estudante. 

ED ALVES/CB/D.A.Press

Barbara Gurgel considera que o maior desafio foi encontrar um espaço adequado para os 
estudos e ter concentração durante as aulas remotas
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Maurenilson Freire

No ano passado, a pro-
va do Enem foi adiada em 
decorrência dos casos de 
covid-19, e a edição de 2020 
só foi realizada este ano. 
Para tentar se organizar, já 
que o ensino presencial só 
voltou a acontecer nas es-
colas públicas em agosto, 
Barbara relembra que uti-
lizou ajuda de lives realiza-
das por cursinhos e conteú-
dos da internet. “Uma coisa 
boa desse período de ensi-
no remoto é que tinha mui-
tas lives. Antes, a gente já ti-
nha acesso, mas aumentou 
muito o conteúdo dentro da 
internet e das redes sociais, 
e isso ajudou bastante”, 
avalia a aluna, que pretende 
cursar Biologia na Universi-
dade de Brasília (UnB).

Ajuda
Para amparar os alunos 

que sofreram com as difi-
culdades encontradas na 
preparação para o Enem, a 
professora Carolina se con-
centrou no preparo para a 
realização do exame. “Co-
mo professora de língua 
portuguesa, eu foco muito 
na ideia de que eles têm 
que saber ler e interpre-
tar as questões. A prova do 
Enem não é tão conteudis-
ta, mas é uma prova cansa-
tiva, então, ensino técnicas 
para responder questões de 
múltipla escolha, entre ou-
tras coisas”, contou. 

A escola também se pro-
gramou para realizar uma 
adaptação do currículo 

deste ano e realizar um re-
forço do conteúdo que os 
alunos podem ter perdido 
no ano passado. Além disso, 
uma preparação mental pa-
ra a prova também foi foco 
das aulas da professora, que 
relembra aos alunos que to-
dos passaram pela pande-
mia da covid-19 e tiveram 
diferentes dificuldades.

“Procuro estar presente 
e conversar com eles para 
saber como estão. A gente 
já teve aulas que foram qua-
se sessões de terapia, onde 
eu perguntava como eles 
estavam, e quando come-
çamos a fazer isso, eles fo-
ram percebendo que o que 
estavam sentindo era algo 
em comum com outros co-
legas”, relatou Carolina.

Ensino remoto x 
dificuldades de acesso

Dificuldades encontradas pelos estudantes no 
ensino remoto durante a pandemia da covid-19.

No Brasil, cerca de seis milhões de estudantes, 
desde a pré-escola até a pós-graduação, não têm 
acesso à internet banda larga ou 3G/4G em casa 
e, consequentemente, não conseguem participar 
do ensino remoto.

Escolaridade Pessoas sem  
acesso à internet 

Pré-escola Até 800 mil

Ensino fundamental 
(anos iniciais)

2,40 milhões

Ensino fundamental 
(anos finais)

1,95 milhão

Ensino médio Até 780 mil

Graduação 150 a 190 mil

Pós-graduação Menos de 2 mil

 » Dos 780 mil adolescentes do ensino médio que não 
dispõem de internet em casa, 740 mil são da rede pública

 » Perfil dos estudantes sem internet

 » Dos 6 milhões de estudantes sem internet, a 
imensa maioria, 5,8 milhões, é aluno de instituições 
públicas de ensino

 » Os estudantes sem acesso são, majoritariamente, 
pessoas negras ou indígenas. Nos estabelecimentos 
públicos da educação básica, as crianças e os jovens 
negros e indígenas são mais de 70% dos estudantes sem 
acesso domiciliar à internet em banda larga ou 3G/4G

 » *O estudo foi feito com base na análise de dados da 
Pnad Contínua de 2018 (IBGE)

Fonte: estudo Acesso Domiciliar à Internet e 
Ensino Remoto Durante a Pandemia, do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).



8  —    Correio Braziliense    —    Brasília, domingo, 14 de novembro de 2021

Na
 tr

ilh
a 

da
 ca

rr
eir

a 
“c

er
ta

” Q uando se é criança, tu-
do se torna bem mais 
simples. Nessas horas, 
a  i mag inaç ã o  abre 

portas e cria infinitas possi-
bilidades: viajar até a Lua, ter 
um emprego dos sonhos ou 
construir o próprio patrimô-
nio. São expectativas que po-
dem virar realidade, mas mui-
tas continuam apenas sonhos. 
O fato é que os desejos só se 
realizam se a desafiadora per-
gunta que todos, cedo ou tar-
de, enfrentam, é respondida: 
“O que você quer ser quando 
crescer?”. Para quem está no 
ensino médio, encontrar a 
melhor resposta para essa ind-
agação não é uma tarefa fácil. 
Isso porque a proximidade de 
vestibulares e o medo da es-
colha não ser acertada podem 
gerar frustração ou desânimo. 
Às vésperas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), 
especialistas reforçam que a 
decisão não deve ser deses-
peradora. É preciso calma e 
autoconhecimento por parte 
dos estudantes.

A professora adjunta do 
Departamento de Psicologia 
Escolar e do Desenvolvimen-
to do Instituto de Psicologia 
da Universidade de Brasília 
(UnB) Renata Muniz Prado 
explica que o processo de 
escolha diverge de pessoa 
para pessoa. “Uns têm mais 
facilidade, muitas vezes fun-
damentada em experiências 
prévias e maior conhecimen-
to de suas características, in-
teresses e planos de futuro. 
Conseguem lidar bem com 
as expectativas externas e 
não se influenciam por pres-
são de colegas ou familiares 
na escolha de um curso”, diz. 
“Outras pessoas não tiveram 
tantas oportunidades para 
explorar as diversas opções 
de carreiras, refletir sobre o 
exercício de determinada 
profissão e sobre o seu im-
pacto nas diversas dimen-
sões da própria vida, portan-
to, podem ter mais dificulda-
de para tomar uma decisão, o 
que poderá gerar inseguran-
ça”, acrescenta.

O recomendado é que o 
estudante busque, na hora de 
escolher a carreira, conciliar 

 » AnA MAriA PolÀs vésperas do exame, especialistas reforçam 
que estudantes precisam ter calma e 

autoconhecimento para definir o futuro
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Professora Renata Muniz ressalta que 
uma profissão pode ter “infinitas” 

possibilidades de atuação 

UnB Pesquisa

Raíssa Ribeiro Santos planeja cursar 
design de moda no Instituto de Educação 

Superior de Brasília (Iesb)

Arquivo Pessoal

aspectos pessoais, da pro-
fissão e do mundo do traba-
lho. De acordo com Renata, 
a tomada de decisão pode 
ser influenciada por crenças 
que afetam o planejamento 
do futuro. “O conhecimento 
de características pessoais vai 
além de fatores relacionados 
a personalidade e habilida-
des, mas é importante iden-
tificar os aspectos motivacio-
nais que envolvem interes-
ses, cultura, valores pessoais 
e analisar crenças que podem 
influenciar as escolhas no dia 
a dia”, ressalta.

A professora explica, 
ainda, que também é neces-
sário discutir sobre expec-
tativas em relação ao futuro 
e ao estilo de vida. “Busque 
conhecimento das carrei-
ras e profissões atuais, mas 
sem desconsiderar uma re-
flexão sobre as profissões 
do futuro, das “infinitas” 
possibilidades de atuação 
em uma mesma área, além 
das habilidades e compe-
tências necessárias para 
exercer determinada profis-
são”, explica. “Por exemplo, 
você pode estudar medicina 
e não atuar na clínica, mas, 
sim, trabalhar com pesqui-
sa. Tanto as competências 
exigidas quanto o ambien-
te de trabalho e o estilo de 
vida são muito diferentes 
nesses dois casos, e esta-
mos falando da mesma pro-
fissão”, exemplifica.

Estudante do Centro de 
Ensino Médio Escola Indus-
trial de Taguatinga (Cemeit) 
Raíssa Ribeiro Santos, 18 
anos, conta que está no ter-
ceiro ano do ensino médio 
e que planeja cursar Design 
de Moda no Instituto de Edu-
cação Superior de Brasília 
(Iesb). “Desde muito nova 
gostei de desenhar vestidos, e 
a moda sempre me chamou a 
atenção. Sempre me vi traba-
lhando com isso. No ensino 
médio fiquei em dúvida en-
tre outras coisas, mas a moda 
ainda é mais forte dentro de 
mim”, pontua.

O sonho de Raíssa é po-
der abrir o próprio ateliê de 
vestidos de noiva. Para ini-
ciar a busca por esse sonho, 
a estudante fará o Enem 
com o intuito de conseguir 

uma bolsa na instituição de 
ensino superior. “Acho que 
é importante ter em mente 
que você não precisa esco-
lher o que quer imediata-
mente. Afinal, não é tão fá-
cil assim. Mas conhecer a si 
mesmo e saber do que você 
gosta ajuda bastante. En-
tender que mesmo que não 
saiba fazer tudo, é possível. 
Basta gostar da área e ter de-
dicação”, defende.

Além do interesse pela 

área, a estudante conta que 
decidiu fazer um teste voca-
cional, por indicação de ami-
gos. “Tenho mais aptidão em 
ciências humanas e lingua-
gens, códigos e suas tecnolo-
gias, e muita dificuldade em 
matemática e ciências da na-
tureza. Decidi fazer um teste 
vocacional por indicação de 
alguns amigos que disseram 
que os ajudou e que fez com 
que tivessem certeza do que 
queriam”, conta.

Ajuda vocacional
Assim como Raíssa, di-

versos estudantes recorrem a 
testes vocacionais, também 
conhecidos como orientação 
profissional, que têm como 
objetivo descobrir qual car-
reira tem mais a ver com o 
estudante e promover o au-
toconhecimento. Trata-se de 
um teste com uma série de 
perguntas objetivas e de múl-
tiplas escolhas, que trabalha 

com estímulos na hora de 
pensar valores pessoais, inte-
resses e talentos.

A professora de psicolo-
gia do Iesb e orientadora de 
carreira Camila Costa Torres 
explica que o teste não tem 
efeito em apenas uma sessão. 
“Os testes são uma ferramen-
ta, não devem ser aplicados 
isoladamente. Eles devem 
compor um processo de ava-
liação e análise para orienta-
ção profissional. Então, não é 
interessante que o estudante 
faça um teste isolado. É im-
portante que seja um proces-
so, com orientadores profis-
sionais na escola, ou psicólo-
gos”, explica.

A psicóloga oferece esse 
tipo de orientação e explica 
que é um trabalho realizado 
em mais de uma sessão. “Eu 
trabalho com um processo 
que dura entre seis e sete se-
manas, para a pessoa fazer 
uma análise de si mesmo, um 
aprofundamento no autoco-
nhecimento. A partir daí, bus-
camos as possibilidades de 
escolha, segundo os interes-
ses, possibilidades e perspec-
tivas da pessoa e do mercado. 
Eu sigo uma abordagem de 
carreira como construção de 
vida”, conta. De acordo com 
Camila, o processo pode ser 
acompanhado tanto com 
profissionais da pedagogia/
educação ou psicologia. “Os 
testes, geralmente, são de 
personalidade, interesses e 
aptidões e são aplicados ex-
clusivamente por psicólogos, 
mas a orientação pode ser 
feita por profissionais da edu-
cação”, ressalta.

Segundo Camila, o estu-
dante deve compreender que 
a escolha de profissão não é 
algo definitivo. “Hoje, já se 
sabe que o ser humano pode 
atuar em mais de uma pro-
fissão ao longo da vida e ter 
uma carreira diversificada. 
Os jovens devem compreen-
der que isso é apenas uma 
fase e que essa escolha não 
é um caso de vida ou mor-
te, por exemplo. É preciso 
calma, serenidade, e cabe à 
família, aos pais, ajudarem 
nesse processo de escolha, 
sem depositarem seus an-
seios e sonhos de carreira em 
cima desse jovem”, completa.

Antes de decidir, avalie o que você sabe sobre 
si, suas opções dentro da diversidade de opções 
de carreira em uma mesma profissão, como se 
dá o seu processo decisório, como se sente e o 
que pensa ao tomar uma decisão;

Busque oportunidades para aprofundar o 
conhecimento de si e desenvolver habilidades 
para tomada de decisão;

Reflita sobre a sua cultura, pensamentos, 
emoções e relacionamentos e de que forma eles 
estão influenciando as tomadas de decisões;

Explore as áreas de interesse por meio de ati-
vidades culturais, sociais e extracurriculares;

Além do projeto de vida ou de futuro, exercite 
as habilidades necessárias para desenvolver e 
implementar um plano de ação que envolva sua 
escolha profissional com metas de curto, médio 
e longo prazo;

Avalie o plano após sua execução e verifique o 
que aprendeu com as consequências dele;

Busque ajuda, se necessário, pois essa reflexão 
pode ser enriquecida pela sua rede de apoio com 
familiares, educadores e orientadores escolares;

*Fonte: Renata Muniz Prado, professora adjunta 
do Departamento de Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento do Instituto de Psicologia da 
Universidade de Brasília (UnB)

Faça a sua escolha
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Tensão pré-Enem: 
apoio é fundamental

Especialistas dão dicas sobre o que fazer para ajudar os jovens, principalmente às vésperas das provas

A época de preparação pa-
ra o vestibular não é fá-
cil para os estudantes e, 
para os pais, a ansieda-

de e a preocupação também não 
são nada tranquilizadoras. Nesse 
momento tão importante da vi-
da, eles são os responsáveis por 
acompanhar de perto toda a tra-
jetória e tentam auxiliar ao má-
ximo os seus filhos no processo. 
Seja nos estudos, seja na escolha 
da carreira ou da universidade, o 
apoio da família é fundamental, 
e sua atitude pode fazer muita 
diferença para que os jovens se 
sintam mais confiantes para en-
frentar o desafio.

De acordo com a psicóloga 
infantil e professora do Centro 
Universitário de Brasília (Ceub) 
Ciomara Schneider, o período 
de preparação para o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
é delicado. Isso porque os estu-
dantes já sofrem com a própria 
pressão, de colegas e dos pais. 
“Há uma expectativa, velada ou 
explícita, em relação ao desem-
penho do jovem para o ingresso 
no ensino superior, que, aliás, 
pode ter começado antes mes-
mo de ele nascer”, diz.

A psicóloga explica que o diá-
logo entre pais e filhos, durante 
esse período, é ainda mais im-
portante para levar confiança 
ao jovem. “A comunicação entre 
pais e filhos é fundamental sem-
pre, mais ainda nessa fase tran-
sitória, porém dura, que é a pre-
paração para o ensino superior. 
Então, não deixe de aproveitar a 

 » AnA MAriA Pol

hora de dialogar com seu filho, 
lembrando que diálogo é uma 
interlocução entre dois, não é 
um sermão unilateral”, ressalta.

Para minimizar os efeitos ne-
gativos da pressão nos estudos, 
Ciomara diz que é preciso pen-
sar, primeiramente, no que não 
se deve fazer: “Não atribuir uma 
motivação a um prêmio material, 

como um presente ou algo pa-
recido. Isso cria uma tensão que 
pode até mesmo prejudicar os 
processos de atenção, concen-
tração, memória e retenção de 
conteúdo, dando ênfase a um 
hábito consumista”, diz. A com-
paração com outros estudantes 
não é benéfica. “Seja com irmão, 
primo, filho de amigo ou com a 

própria experiência dos pais no 
passado.”

Ciomara diz que os pais não 
devem obrigar o jovem a fa-
zer um cronograma de estudos 
a partir do que eles conside-
ram correto para uma boa pre-
paração. “Esse tempo é relati-
vo, cada estudante tem um rit-
mo próprio”, pontua. Segundo a 

professora, os responsáveis não 
devem, ainda, fazer comentá-
rios acerca do comportamento 
do estudante. “Não tecer comen-
tários de que o jovem é pregui-
çoso, desligado ou desinteres-
sado. Essas questões rebaixam a 
autoestima e a capacidade de se 
organizar para estudar de forma 
espontânea”.

 João Marcos Camargos, com sua mãe Elisabete, pretende 
conseguir uma bolsa para cursar gastronomia

Minervino Júnior/CB/D.A/PressMinervino Júnior/CB/D.A/Press

Isabela Cardoso se prepara para a prova do Enem com 
auxílio do pai, João Ricardo.
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Dicas para os pais

• O que não fazer?

• Não atribuir uma motivação a um “prêmio” material aos estudos.

• Não comparar com outros estudantes, como irmão, primo filho de amigo ou com a própria 
experiência dos pais no passado.

• Não obrigar a fazer um cronograma de estudos a partir do que os pais consideram correto 
para uma boa preparação.

• Não tecer comentários de que o jovem é preguiçoso, desligado ou desinteressado.

• O que fazer?

• Mostre confiança incondicional e sincera.

• Aprenda a ouvi-lo, quando ele se mostrar angustiado, cansado, paralisado, escute o que ele 
está sentindo, demonstre empatia, compreensão e acolha.

• Pergunte como esse jovem gostaria de ser ajudado, de forma direta: “O que eu posso fazer 
para te ajudar?”.

• Em vez de proibir de sair ou de dormir tarde, por exemplo, conversem sobre a importância 
do sono, do descanso.

Fonte: Psicóloga infantil e professora do Centro Universitário de Brasília (Ceub), Ciomara Schneider

Apoio futuro
Existe, ainda, uma alta expec-

tativa da família quando chega o 
momento de fazer a escolha pro-
fissional. Os pais ficam preocu-
pados se a decisão vai garantir 
um ótimo emprego, se o inves-
timento na faculdade vai valer a 
pena e se o jovem será feliz nessa 
nova etapa. Foi o que aconteceu 
com a estudante do terceiro ano 
do ensino médio Isabela Cardo-
so Cavalcante, 17. Ela conta que 
a escolha de cursar arquitetura 
surpreendeu os pais. “Eles fica-
ram meio preocupados, porque 
é um curso meio difícil, quando 
se trata de emprego. Minha mãe 
esperava que eu fizesse direito 
ou relações internacionais”, diz.

De acordo com Isabela, ape-
sar do susto, os pais apoiaram 
sua decisão. “Muitas amigas es-
colheram um curso que os pais 
não apoiaram, então, acabaram 
optando por fazer aquilo que os 
responsáveis queriam. Na minha 
casa, tive apoio, e se isso não ti-
vesse acontecido, talvez até ago-
ra não tivesse definido qual pro-
fissão planejo seguir”, diz. A es-
tudante explica que a ajuda dos 
pais se deu por meio de conver-
sas. “Eles investiram em procu-
rar saber mais sobre o curso, me 
levaram ao campus de arquite-
tura da Universidade de Brasília 
(UnB). Meu pai me levou para 
conversar com pessoas que se-
guiram essa profissão, e que me 
cederam alguns materiais anti-
gos”, diz.

Agora, Isabela se prepara para 
cursar a prova do Enem e da Fun-
dação Universitária para o Vesti-
bular (Fuvest), ligada à Univer-
sidade de São Paulo (USP). “São 
Paulo é a minha primeira opção, 
porque tem um dos melhores 
cursos de arquitetura. Vou tentar 
tanto no Enem quanto pela Fu-
vest e, caso não dê certo, minha 
segunda opção é a UnB”, conta. 
Com o apoio dos pais, a estudan-
te está se preparando para a nova 
etapa. “Geralmente, fico nervosa 
nos dias da prova, mas estou me 
preparando bastante. Eu tenho 
aula das matérias que são mais 
importantes para passar”, diz.

Pai de Isabela, o servidor pú-
blico aposentado João Ricardo 
Rodrigues Cavalcante, 64, expli-
ca de que forma apoiou a filha. 
“Nós conversamos muito com 

ela. Sabemos da capacidade que 
tem, ela está com notas excelen-
tes, tem disciplina e uma roti-
na muito bem desenhada, com 
crossfit, aulas particulares, io-
ga. Tudo isso, de certa forma, é 
um apoio nosso”, diz. João ex-
plica que não basta cobrar estu-
do. “Colocamos ela em ativida-
des para relaxar, deixamos que 
saia com amigos. Não cobramos 
estudo sempre, e não deixamos 
que ela deixe de lado. É tudo bem 
dosado, porque sabemos que es-
sa é uma outra etapa, uma fase 
de decisão para os jovens. A gen-
te mostra os caminhos, mas a de-
cisão é sempre dela”, acredita.

Vida social
Passar por essa fase sem equi-

líbrio pode ser algo difícil. É o 
que explica a psicóloga e pro-
fessora da Universidade Católi-
ca de Brasília (UCB) Ana Cristina 
de Alencar Bezerra. Segundo ela, 
além do apoio dos pais, para se 

obter um bom resultado na pro-
va, deve-se ir além dos estudos. 
“Quando é dito que o equilíbrio 
depende de recursos, é preciso 
entender que relações interpes-
soais que estimulem a amizade, 
o cuidado, o compartilhar são re-
cursos valiosos para um resulta-
do final exitoso. O apoio afetivo 
oriundo dessas relações pode ser 
o diferencial para um momento 
de pausa, de desabafo e até mes-
mo de dúvidas”, diz.

Ana acrescenta que poder se 
divertir, investir em momentos 
de descontração, pausa e des-
canso, seja físico, seja mental, 
pode fazer a diferença na reno-
vação da energia e no reinves-
timento nos estudos. “Conciliar 
os objetivos e as metas pré defi-
nidas com atividades prazerosas, 
mesmo que breves e pontuais, 
é um aprendizado para a vida e 
não apenas para esse momento 
de preparação para o Enem. Essa 
maturidade em conciliar neces-
sidades e obrigações com pausas 

e momentos de descontração se-
rão fundamentais para os passos 
da formação profissional, que es-
tão para além da entrada na vida 
universitária”, garante.

Por isso, a psicóloga reforça a 
importância de o estudante vi-
ver o momento sem fugir das 
emoções. “Permitir-se descan-
sar, realizar atividades prazero-
sas e em boa companhia, dor-
mir o suficiente para o repouso 
que o funcionamento cerebral 
exige, se alimentar sem excessos 
são alguns dos recursos que po-
dem ajudar. Cobranças excessi-
vas, o foco exclusivo nos estudos 
nos últimos momentos que an-
tecedem a prova, podem ser no-
vas fontes de ansiedade que aca-
bam por prejudicar mais do que 
ajudar nessa reta final”, afirma.

O estudante do terceiro ano do 
ensino médio no Centro de En-
sino Médio Escola Industrial de 
Taguatinga (Cemeit) João Marcos 
Camargos Rodrigues, 17, diz que 
pretende cursar gastronomia na 

Universidade Católica de Brasí-
lia (UCB). Para isso, tem se de-
dicado aos estudos para a prova 
do Enem, uma vez que preten-
de conseguir uma bolsa de es-
tudos. “Tenho dividido o tempo 
entre treinar a minha escrita para 
a redação. E comecei, neste mês 
de novembro, a revisar todos os 
conteúdos e me aprofundar nos 
mais importantes”, explica.

Para adaptar a rotina de en-
sino com a vida social, João se-
parou os estudos segundo os 
dias da semana. “Segunda, ter-
ça e quarta, foco nos estudos. 
Quinta e sexta são dias livres 
onde me encontro com amigos 
e colegas. E os fins de semana 
dedico à família”, detalha. Man-
ter os momentos de descontra-
ção com amigos e familiares, diz 
ele, o ajuda a ficar calmo duran-
te o momento que está vivendo. 
“Isso me ajuda a focar e manter 
minha determinação e também 
a me divertir e ‘fugir’ um pouco 
da realidade”, explica.

João diz, ainda, que são nesses 
momentos de descontração que 
os pais ajudam. “Eles me apoiam 
dando tempo e silêncio, calma e 
tranquilidade, para manter o fo-
co naquilo que estou fazendo. 
Além disso, me dão conselhos, 
avisos sobre o que posso melho-
rar”, diz. Para o estudante, os mo-
mentos de descontração têm re-
levância, ainda, no dia das pro-
vas do Enem. “Tem uma impor-
tância absurda na hora de fazer 
a prova de forma tranquila. Aju-
da a manter a calma, a destreza 
e paciência”, explica.

Para a mãe de João, a dia-
rista Elizabete Camargos Rodri-
gues, 54, esse tipo de apoio é im-
portante para a formação do jo-
vem. “A família é o pilar funda-
mental de uma pessoa. Ver que 
ele quer alcançar esse objetivo 
nos instiga a querer que ele al-
cance. Por isso, temos mantido 
um ar mais tranquilo para que 
ele possa aprender da maneira 
mais saudável possível”, diz. Para 
os pais que querem ajudar mais 
os filhos neste momento, Eliza-
bete dá a dica. “Não pressione. 
São adolescentes, fazem e apren-
dem no tempo deles, o máximo 
que podemos fazer é avisar, mas 
nunca pressionar. Algo que aju-
daria também seria transmitir 
calma. Isso demonstraria con-
fiança neles”, diz.
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Redação: hábito 
leva ao sucesso

Dúvidas como o tempo ideal para escrever e possíveis temas são comuns, mas na 
hora de fazer a redação, o que conta é a bagagem linguística e a prática textual

O  candidato que estu-
da para o Exame Na-
cional do Ensino Mé-
dio (Enem) precisa estar 

preparado para desafios em dife-
rentes áreas do conhecimento. A 
dedicação, que vai desde a mate-
mática até a área de ciências bio-
lógicas, não deve ser diferente 
quando se trata da redação. Isso 
porque a produção de texto ain-
da é motivo de insegurança pa-
ra muitos candidatos, que ficam 
confusos quando chega o mo-
mento de colocar as ideias no pa-
pel e desenvolver a composição. 
Dúvidas como o tempo ideal pa-
ra escrever e possíveis temas da 
redação são comuns entre os es-
tudantes, mas a preocupação de-
ve ir além dos questionamentos: 
na hora de fazer a prova, o que 
conta é bagagem linguística e a 
prática textual.

A professora de redação do 
Centro de Ensino Médio Indus-
trial de Taguatinga (Cemeit) Ta-
lita Berocan de Souza de Araú-
jo explica que, para se preparar 
bem para a redação do Enem, é 
fundamental que os candida-
tos pratiquem. “Isso pode ser 
feito a partir das temáticas dos 
exames anteriores, bem como 
por meio de temas atuais, sem 
esquecer de dar foco no gêne-
ro textual proposto pela ban-
ca: o dissertativo-argumentati-
vo”, pontua. Além do hábito da 
escrita, a especialista diz que 
os estudantes devem manter-se 
antenados. “É preciso ler cons-
tantemente, pois temos que ter 
um bom repertório para a pro-
dução de uma redação e infor-
mar-se sobre como a redação 
será avaliada”, completa.

Talita explica, ainda, que 
a redação do Enem propõe a 
construção de um texto dis-
sertativo-argumentativo sobre 
determinado tema de relevân-
cia social. “Tendo isso em vista, 
os candidatos precisam defen-
der uma tese, isto é, uma opi-
nião acerca da temática pro-
posta. Este posicionamento de-
ve aparecer na produção tex-
tual de forma impessoal e de-
ve ser sustentado por meio de 
argumentos, que precisam ser 
coerentes e coesos”, explica. “É 
importante analisar com muita 
atenção a proposta de redação 

 » AnA MAriA POl

 A estudante Sofia Alves Chagas criou um método de estudo que segue desde o início do ensino médio.

Divulgação/Sigm
a

e os seus textos motivadores, 
pois ambos vão direcionar o 
estudante na construção da re-
dação. Além disso, ter cuidado 
para não copiar as informações 
constantes na proposta de re-
dação, pois elas estão ali para 
nortear o candidato, a fim de 
motivá-lo”, completa.

Além disso, a professora refor-
ça que o candidato precisa ela-
borar uma proposta de interven-
ção relacionada ao ponto de vista 
apresentado no decorrer da reda-
ção. “Para 2021, temas atuais co-
mo ‘Os impactos da pandemia 
na educação’, ‘Os desafios da for-
mação de professores no Brasil’ e 
‘Os limites da cultura do cance-
lamento na sociedade brasileira’ 
podem ser propostos pelo Enem”, 
cita. Dessa forma, a especialista 

ressalta a necessidade de os alu-
nos ficarem atentos ao comando 
principal da frase temática. “Pa-
ra não correrem o risco de zerar 
a redação por fuga ao tema ou 
terem a nota reduzida pela tan-
gência ao tema (quando o estu-
dante discorre sobre o assunto e 
não delimita os recortes temáti-
cos)”, diz.

Especulações
Quanto mais se aproxima da 

data da prova, maior é a especu-
lação acerca do tema da redação. 
No caso da estudante do terceiro 
ano do ensino médio do Cemeit 
Bárbara Batista dos Santos, 17 
anos, a preocupação com o te-
ma ainda faz parte dos seus es-
tudos. “Espero que o tema não 

seja tão difícil, pois nós, do ter-
ceiro ano de 2021, tivemos mui-
ta dificuldade na nossa trajetó-
ria estudando esses dois anos 
em casa”, diz.

Para diminuir a ansiedade, 
Bárbara conta que se esforça ao 
máximo. Ela explica que sonha 
em passar no Enem para o curso 
de medicina da Universidade de 
Brasília (UnB). Para isso, os estu-
dos vão além da área de ciências: 
a candidata se dedica, também, 
na produção de textos como trei-
namento para a redação da prova. 
“Estou me preparando para a re-
dação estudando repertórios, gra-
mática e fazendo redações. Assi-
nei um cursinho on-line e estudo 
algumas matérias por meio dele, 
além da escola, que tiro dúvidas 
com os professores”, pontua.

De acordo com ela, a prática 
tem ajudado a alcançar bons re-
sultados. “Acredito que me senti 
mais confiante resolvendo ques-
tões de gramática, fazendo as re-
dações e as corrigindo, procu-
rando onde estou errando pa-
ra melhorar”, explica. Além das 
atividades, Bárbara procura fa-
zer produções de textos com os 
mais variados temas. “A maioria 
de vestibulares anteriores, que 
normalmente falam sobre pro-
blemas sociais”, completa.

Nota Mil
A sonhada redação nota 1.000 

faz parte da realidade de diver-
sos estudantes. Para isso, é pre-
ciso disciplina, de acordo com 
a estudante do terceiro ano do 

Bárbara Batista dos Santos está se preparando para a redação com a 
produção de textos, e espera que o tema não seja difícil

 Arquivo Pessoal

Organize o seu texto

• Adquira o hábito da escrita por meio de 
exames anteriores e temas atuais;

• Pratique o gênero dissertativo-
argumentativo, que é o tipo proposto pela 
banca;

• leia constantemente, pois é preciso um bom 
repertório para a produção de uma redação;

• informe-se sobre como a redação será 
avaliada.

Conquiste uma redação nota mil
• Analise a proposta da redação;

• leia atentamente os textos motivadores;

• reconheça o problema presente na 
sociedade e que foi proposto nos textos 
motivadores;

• Pense nos argumentos que serão 
levantados no seu texto;

• Aborde propostas de intervenções ou 
soluções para as questões apresentadas;

• Cuide para não copiar informações das 
propostas de redação.

*Talita Berocan de Souza de Araújo, professora de 
redação do Centro de Ensino Médio Industrial de 

Taguatinga (Cemeit)

ensino médio do colégio Sigma 
Sofia Alves Chagas, 17. Para ti-
rar boas notas, a candidata criou 
métodos de estudo, que segue 
desde o início do ensino médio. 
“Eu venho me preparando para a 
redação por meio do treino cons-
tante e tentando me atentar aos 
repertórios que posso encontrar 
no meu dia a dia. Por meio da 
prática, eu consigo corrigir as 
partes em que mais tenho difi-
culdade e saber como direcionar 
os meus estudos. Também tento 
estar sempre estudando as regras 
gramaticais e correlacionando os 
conhecimentos com os quais eu 
tenho mais afinidade com os te-
mas propostos”, diz.

Sofia pretende fazer o curso 
de medicina na UnB ou na Esco-
la Superior de Ciências da Saúde 
(Escs). Para isso, segue uma roti-
na de estudos que é definida por 
pequenas metas e objetivos diá-
rios. “Para ampliar o meu reper-
tório, eu gosto de ler e ouvir mú-
sicas que abordam diferentes as-
suntos. Então, para mim, essa se-
ria uma parte importante do meu 
dia. Também procuro escrever, no 
mínimo, três redações por mês, 
para manter a prática”, cita. Quan-
do se trata de produção de texto, a 
estudante garante que o exercício 
constante é o que ajuda na prepa-
ração. “É por meio do treino que 
eu controlo o tempo de escrita, 
entendo como a correção é feita 
e no que eu preciso melhorar”, diz.

Fazer a prova como treineira 
foi uma das medidas que a es-
tudante adotou para melhorar 
seu preparo. “Fiz no início des-
te ano. Até que gostei do tema e 
acho que fui bem, mas percebi 
que havia algumas falhas na mi-
nha escrita e no modo como eu 
administrava a minha prova com 
a redação. Então, eu busquei ir 
aprimorando esses detalhes ao 
longo do ano”, pontua. Depois 
de tanta prática, Sofia conta que 
já tem uma metodologia a ser se-
guida durante a prova. “Antes de 
qualquer coisa, eu leio a propos-
ta de redação e já formulo uma 
tese para ir pensando em como 
desenvolvê-la enquanto realizo 
as primeiras 15 questões. A partir 
daí, tento rascunhar o primeiro 
parágrafo, já com os argumentos 
definidos, e vou alternando entre 
a prova e a escrita. Acho que essa 
é a melhor forma que encontrei 
para ganhar tempo e pensar no 
tema com mais clareza”, defende.
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A sonhada redação nota 
1.000 faz parte da reali-
dade dos estudantes que 
se preparam para o Exa-

me Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Para isso, é preciso dis-
ciplina nos estudos. Os partici-
pantes precisam ficar atentos a 
todos os detalhes que envolvem 
o modelo de texto argumentativo 

da prova. Apesar das dificulda-
des, é possível atingir boas notas, 
com dedicação e bastante treino. 

Caio Batista Vieira, 18 anos, é 
estudante do terceiro ano do en-
sino médio no Centro de Ensino 
Médio Escola Industrial (Cemeit), 
em Taguatinga, e conta que tirou 
960 na redação do ano passado, 
cujo tema foi “O estigma associa-
do às doenças mentais na socie-
dade brasileira”. De acordo com 

ele, fazer a prova como treineiro 
serviu como uma boa experiência. 
Para alcançar a boa nota, ele diz 
ter se dedicado nos estudos que 
abordavam a estrutura do texto 
dissertativo-argumentativo, além 
de praticar e tentar corrigir os er-
ros. “Eu acredito que não exis-
te fórmula para estudar nenhu-
ma área do conhecimento. Exis-
tem caminhos melhores e mais 
eficientes que outros, os quais 

devem ser escolhidos de acordo 
com o perfil do estudante. Além 
disso, é essencial ter um projeto 
de texto para facilitar no proces-
so de escrita no dia da prova”, cita.

Agora, o Enem 2021 é pra va-
ler: Caio pretende usar a nota do 
vestibular para ingressar no cur-
so de medicina da Escola Supe-
rior de Ciências da Saúde (Escs). 
Por isso, o esforço é redobrado, e 
o estudante dá dicas para quem 

deseja alcançar um bom resulta-
do na redação. “Procurar o mé-
todo de estudo que se encaixe 
no seu cotidiano, na sua singu-
laridade no processo de apren-
dizado e não procurar se encai-
xar em algum método de estudo 
só porque alguém que passou 
em determinado curso usou. Is-
so acontece quando você vai tes-
tando tais jeitos de estudar, po-
de procurar na internet ou tentar 

 » AnA MAriA Pol

Em busca do máximo
o Correio conversou com estudantes que tiraram boas notas na redação do Enem 2020 para saber 

quais técnicas de estudo utilizaram durante a preparação. Dedicação e treino são fundamentais

Maurenilson Freire
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Arquivo pessoal

Caio Batista Vieira, que tirou 960 na redação de 2020,  
acredita que não existe fórmula para estudar. “Existem 

caminhos mais eficientes”. 

desenvolver um”, diz.
Também faz parte da rotina 

de estudos de quem se prepara 
para a prova especular as pos-
sibilidades de tema da redação 
do Enem. Para Caio, a temática 
pode estar associada ao crime 
de “stalking digital”, que ocor-
re quando a tentativa de conta-
to é exagerada. Apesar da teoria, 
o participante reitera que é difí-
cil prever o tema. “Por isso, é im-
portante ter um projeto de texto, 
pois, assim, fica mais fácil escre-
ver sobre qualquer tema. Pode-
se usar meu exemplo. Quando fui 
fazer o Enem 2020, nunca tinha 
escrito nada sobre doença men-
tal, mas tinha escrito sobre saú-
de, e também já tinha um proje-
to de texto bem sólido e eficien-
te, o qual desenvolvi ao longo da 
minha preparação”, diz.

Técnicas
Assim como Caio, muitos são 

os estudantes que criam o há-
bito da escrita e leitura durante 
a preparação do Enem. Apesar 
de importantes, a professora de 
gramática e redação do Colégio 
Sigma Ângela Miranda de Sou-
za reforça que somente os dois 
hábitos não bastam, precisa-
se de cuidado e atenção duran-
te a prova e mais. “Esse mais é 
a leitura atenta da coletânea, a 
compreensão da proposta para 
que possa planejar o texto co-
mo solicitado, ou seja, o aten-
dimento completo da proposta 
de produção”, diz.

Na hora de escrever a redação, 
o estudante deve cuidar da estru-
tura da dissertação-argumenta-
tiva, segundo a professora. “Ao 
colocar o argumento de autori-
dade, por exemplo, uma citação, 
o estudante deve lembrar de ser 
ponderado, manter o equilíbrio, 
pois a principal característica da 
dissertação-argumentativa é a 
defesa do posicionamento. En-
tão, ao escrever inúmeras cita-
ções, perde-se espaço para a de-
fesa da tese”, diz.

Por fim, Ângela explica que o 
“calcanhar de Aquiles” de toda 
prova é a proposta de interven-
ção, algo que todo estudante de-
ve apresentar na redação. “Ne-
la, há uma palavra importante: 
concretude. Isto é, devemos co-
locar uma solução para o pro-
blema apontado, porém nada de 

mirabolante, mas, sim, algo que 
seja plausível”, ressalta. “Há ou-
tros termos associados à ação, 
como o agente indicado para exe-
cutar essa ação, seu modo/meio 
de execução e seu efeito, preten-
dido ou alcançado, e um detalha-
mento de um dos elementos an-
teriores. Lógico, sem se esquecer 
de que a ação apresentada deve 
estar associada aos parágrafos de 
desenvolvimento e sempre res-
peitando o outro, respeitando os 
direitos humanos”, completa.

A estudante do terceiro ano do 
ensino médio do Centro de Ensi-
no Médio Integrado à Educação 

Profissional e Técnica do Gama 
Camila de Carvalho Couto, 17, 
tirou 920 na redação do último 
Enem e conta que foi preciso pa-
ciência até conseguir encontrar 
a melhor forma de estudar para 
a redação. “É preciso entender 
que demora para alcançar uma 
boa nota, e deve-se respeitar seu 
tempo. Duas coisas me ajudaram 
muito. A primeira foi analisar 
muitas redações nota 1.000 do 
Enem, e a segunda foi realmen-
te fazer redação pelo menos uma 
vez por semana”, diz.

As técnicas utilizadas pela 
estudante ajudaram-na a fazer 

com que alcançasse uma boa 
nota. “Ao ver minha nota, fiquei 
extremamente satisfeita e senti 
que meu esforço valeu muito a 
pena”, explica. Neste ano, a estu-
dante pretende superar a última 
nota, uma vez que planeja con-
seguir uma vaga no curso de di-
reito da Universidade de Brasília 
(UnB). “Sempre tive uma queda 
pela carreira policial e, para con-
seguir o cargo desejado, devo fa-
zer direito”, planeja.

Para isso, Camila ressalta que 
a dica para desenvolver uma boa 
redação está, também, na forma 
como a prova é conduzida. “No 

meu caso, logo após eu ver o te-
ma, já anoto tudo que pode ser-
vir como alusão. Logo após isso, 
já separo minha tese, núcleos pa-
ra o desenvolvimento e os prin-
cipais aspectos da conclusão”, 
conta. “Neste ano, como de cos-
tume, pretendo iniciar pela parte 
de redação, mas somente organi-
zar as ideias, escrever a redação, 
mesmo, fica por último. Depois 
dessa parte, inicio pela sequên-
cia da prova”, completa.

Experiência
É comum que estudantes 

criem métodos e técnicas na ho-
ra de fazer a redação do Enem. 
Quem teve experiências anterio-
res fazendo a prova sabe o que 
pode ou não dar certo. É o caso 
de Gabriel Maurício Chagas Sil-
va, 18 anos, estudante do terceiro 
ano do ensino médio. Na última 
prova, ele foi surpreendido posi-
tivamente: tirou 960 na redação. 
Para ele, o bom resultado foi con-
sequência dos estudos. “Estudei 
o modelo de redação do Enem. 
Além disso, busquei redações na 
internet que conseguiram notas 
altas para compreender o que há 
de comum entre elas”, cita.

Para Gabriel, compreender 
como a redação é avaliada, de 
que forma ela deve ser desenvol-
vida pode ajudar nos estudos e 
no dia da prova. De acordo com o 
estudante, tudo isso faz parte de 
uma fórmula de estudos. “Existe 
fórmula, sim. O modelo de reda-
ção cobrado no Enem é bem co-
nhecido e exaustivamente ensi-
nado pelos professores de por-
tuguês. Não existe segredo e não 
é difícil encontrar esse conheci-
mento por aí”, cita.

Segundo o candidato, seguir 
a formatação do texto é uma 
boa forma de se orientar na ho-
ra de produzir a redação. “O ca-
minho para fazer o desenvolvi-
mento é o mesmo da redação 
no geral: introduza seu ponto 
de vista, fundamente com a ar-
gumentação e depois conclua, 
defendendo sempre uma opi-
nião’’, diz. Para Gabriel, a pro-
va do Enem se inicia com a re-
dação. “Começo fazendo o ras-
cunho da redação, depois faço 
as questões da prova na ordem 
normal e, no fim, releio o texto, 
vejo se preciso melhorar algo e 
copio na folha definitiva”, diz.

Para uma 
boa nota

• Leitura atenta da 
coletânea e compreensão 
da proposta para que 
possa planejar o texto 
como solicitado;

• Atenção na estrutura 
dissertação 
argumentativa: ao 
colocar o argumento 
de autoridade, seja 
ponderado, mantenha o 
equilíbrio;

• Faça a proposta de 
intervenção: não se 
esqueça de apresentar 
uma solução para o 
problema apontado;

• Mantenha a lógica 
entre os parágrafos 
de introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão;

• Respeite, sempre, os 
direitos humanos.

*Segundo a professora 
de gramática e redação 

do Colégio Sigma, Ângela 
Miranda de Souza
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Concorrência acirrada
Cursos tradicionais atraem a maioria dos candidatos, têm processo seletivo mais complexo

do que outros e tornam-se mais “difíceis”. Preparação deve ser ainda mais aprimorada

Os estudantes do Colégio Sigma Victor Andreozzi e Georgia Portilho escolheram engenharia de software e medicina, respectivamente

 M
arcelo Ferreira/CB/D.A Press
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O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) é 
conhecido por ser uma 
das maiores provas pa-

ra entrada no ensino superior 
do Brasil e do mundo. Des-
sa forma, automaticamente, a 
concorrência é alta. No entan-
to, dependendo do curso pre-
tendido por cada estudante, 
uma vaga pode se tornar ainda 
mais difícil de alcançar. Cur-
sos tradicionais, como medi-
cina, direito e engenharia, por 
exemplo, costumam ser mais 
concorridos que os demais e, 
consequentemente, mais difí-
ceis de se conseguir uma vaga. 
Para isso, a preparação preci-
sa ser ainda mais aprimorada.

O professor de geografia e 
coordenador da Secretaria de 
Cursos do Colégio Sigma, Rob-
son Lucas Caetano, explica que 
é comum, dentro das provas 
de vestibular, existirem cursos 
mais procurados. Segundo ele, 
há algum tempo medicina, en-
genharia e direito eram a tríade 
mais procurada pelos estudan-
tes. “São cursos que socialmente 
estão associados a êxitos finan-
ceiro e pessoal. Então, tem todo 
um nicho da sociedade que aca-
ba os procurando.” 

Por isso, diante da alta deman-
da, se tornam cursos de alta con-
corrência e, consequentemen-
te, têm um processo seletivo um 
pouco mais complexo do que ou-
tros. “Você acaba aumentando a 
concorrência o que eleva a no-
ta de corte. Se você tem 10 va-
gas para mil concorrentes, isso 
faz com que você eleve a nota de 
corte e acaba tendo que ter uma 
nota próxima de excelência para 
entrar no curso. Para medicina, 
você tinha 4.800 vagas no último 
Enem para quase 170 mil candi-
datos”, aponta. 

Essa disposição matemática 
faz com que os candidatos preci-
sem de uma alta performance pa-
ra conquistar a tão sonhada vaga 
em uma universidade. Por isso, a 
preparação também precisa de 
mais atenção. No entanto, o pro-
fessor acredita que os alunos que 
escolhem cursos mais concorri-
dos se preparam com uma certa 
antecedência para o exame. “Cos-
tumo brincar com os meus alu-
nos que ninguém acorda em uma 

 » MARIA EDUARDA CARDIM

Em busca do sonho

Veja quais foram os cursos mais procurados e os mais concorridos do último Enem

10 cursos mais procurados pelos estudantes 
que realizaram o último Enem (2020) e 

participaram do Sisu 2021/1.

1. Medicina - Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG)

2. Medicina - Escola Superior de Ciências da 
Saúde (ESCS) (em Brasília)

3. Saneamento ambiental (tecnológico) - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA)

4. Medicina - Universidade Federal de Goiás 
(UFG)

5. Medicina - Universidade Federal de São 
Carlos (UFCSCar)

6. Medicina - Universidade Federal do Ceará 
(UFC)

7. Medicina - Universidade Federal da Bahia 
(UFBA)

8. Medicina - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ)

9. Medicina - Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes)

10. Medicina - Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG)

10 cursos mais concorridos 
(alto número de inscrição 
e poucas vagas ofertadas)

1. Saneamento ambiental (tecnológico) - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA)

2. Saneamento ambiental (tecnológico) - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA)

3. Saneamento ambiental (tecnológico) - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA)

4. Engenharia de pesca - (tecnológico) - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA)

5. Medicina - Universidade Federal do 
Tocantins (UFT)

6. Medicina - Universidade Federal do Acre 
(UFAC)

7. Enfermagem - Universidade de São Paulo 
(USP)

8. Medicina - Universidade Federal de São 
Carlos (UFCSCar)

9. Enfermagem - Universidade de São Paulo 
(USP)

10. Medicina - Universidade Federal do Acre 
(UFAC)

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

segunda-feira querendo ser mé-
dico. Então, quando você vai bus-
car esses cursos, isso te acompa-
nha há algum tempo, e esses alu-
nos trazem isso dentro de uma 
cultura de estudo”, explica.

Sonho de criança
Este é justamente o caso da 

estudante do terceiro ano do Co-
légio Sigma Georgia de Azevedo 
Portilho Ramos, 18 anos, que de-
cidiu que quer se tornar médica 
aos 13 anos. “Desde pequena, eu 
sabia que queria algo relaciona-
do com saúde. Mudei ao longo 

do tempo, mas, a partir dos 13 
anos, eu já tinha certeza de que 
eu queria ser médica e estudar 
em São Paulo”, contou a jovem. 
A formação é o primeiro passo 
para um plano de seguir carreira 
dentro da medicina missionária 
e ajudar pessoas mais necessita-
das ao redor do mundo.

Para isso, Georgia sonha al-
to e procura uma vaga nas uni-
versidades tradicionais do esta-
do paulista. Universidade de São 
Paulo (USP), Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) são algumas das 

opções. Por isso, a preparação é 
intensa. “Sempre fui de estudar 
muito, e desde o primeiro ano 
do ensino médio faço cursinho 
e procurei fazer cursinho de re-
dação”, relatou. O professor Rob-
son acredita que a preparação 
com antecedência é um dos pila-
res para a realização de uma boa 
prova. “O Enem é sempre no final 
do terceiro ano, mas o estudo pa-
ra a prova começa antes, na esco-
lha do curso, na análise de como 
usar a nota”, destacou. 

Estudante do terceiro ano do 
Colégio Sigma, Victor Andreo-
zzi, 17 anos, também escolheu 

um curso concorrido: engenha-
ria de software. “No primeiro ano 
do ensino médio, comecei a ter 
mais gosto pela área de exatas. 
Desde então, pensei em várias 
possibilidades de curso dentro 
da área, mas no terceiro ano de-
cidi que queria engenharia de 
software, que mixa exatas com 
programação, que são duas coi-
sas que acho legais”, comentou 
sobre a escolha da profissão.

Simulados
Como preparação, ele con-

ta que dedica tempo após as 
aulas para revisar os conteú-
dos e também fez o Enem no 
início do ano como treinei-
ro. “Confesso que não achei 
a prova muito difícil. O que 
considerei um desafio maior 
foi conseguir administrar o 
tempo durante a avaliação, 
me enrolei bastante”, relem-
brou. Uma forma de melhorar 
a administração do tempo foi 
fazer simulados do exame. 

Georgia também acredita que 
conhecer as provas que vai pres-
tar é importante. Além disso, se-
gundo ela, a pandemia a ajudou 
a se conhecer mais. “Foi um mo-
mento de reclusão, e passei a me 
entender mais. Conheci minhas 
dificuldades, facilidades, quais 
metas queria alcançar. Então, 
com esse autoconhecimento pu-
de basear meu estudo”, explicou.

Uma preparação mais deta-
lhada exige, muitas vezes, alguns 
sacrifícios dos estudantes, como 
abrir mão de um tempo do fim 
de semana para estudar conteú-
dos das provas. “O senso comum 
diz que esse estudante que quer 
um curso mais concorrido de-
ve ter uma rotina de estudo di-
ferente daquela que é indicada 
para um candidato de um curso 
de demanda mediana ou baixa”, 
explica Robson.

Desde o primeiro ano do en-
sino médio, Georgia costuma 
dedicar algum tempo do fim 
de semana para o estudo. “Isso 
foi aumentando gradualmen-
te entre os anos, e eu acho que 
aprendi a dividir meu tempo de 
descanso e o tempo de estudo”, 
explica. Afinal, segundo espe-
cialistas, o descanso também é 
importante para que o candida-
to esteja preparado mentalmen-
te para a prova.
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O ensino superior abre por-
tas e proporciona opor-
tunidades diversas, além 
de contribuir para a qua-

lidade de vida. De acordo com a 
pesquisa Você e o Mercado de 
Trabalho, da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), para cada ano de 
estudo, o brasileiro ganha um 
aumento de 15% no seu salário. 
Mas a realidade é que, para cur-
sar uma faculdade, sempre have-
rá um determinado custo. Mes-
mo que seja uma universidade 
pública e não seja preciso pagar 
mensalidades, o estudante terá 
que arcar com transporte, mate-
rial e outras despesas. É por isso 
que, apesar de grande parte dos 
inscritos do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) preferi-
rem tentar vagas em uma uni-
versidade pública, alguns optam 
pelas faculdades privadas, que 
aceitam notas do Enem para in-
gresso nos cursos disponíveis.

A nota do Enem pode ser 
usada para ingressar em facul-
dades particulares tanto de for-
ma direta como indireta. Pa-
ra ingresso direto, o resultado 
no Enem é considerado sufi-
ciente para efetuar a matrícula, 
sem necessidade de passar pelo 
vestibular tradicional. Mas, pa-
ra aqueles que pretendem con-
seguir uma bolsa de estudos, há 
programas do governo que po-
dem auxiliar os candidatos. É o 
caso do Programa Universidade 
para Todos (ProUni), que ofere-
ce bolsas parciais (50%) ou in-
tegrais (100%) em faculdades 
particulares, e do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies), 
que concede empréstimos a ju-
ros baixos para pagar as men-
salidades da faculdade privada.

A estudante Vitória Alice Silva, 
21 anos, utilizou a nota do Enem 

 » ANA MARIA POL MARIA
 » EDUARDA CARDIM

Educação superior para todos
Apesar de grande parte dos inscritos preferirem tentar vagas em universidades públicas, alguns 

optam pelas particulares, por meio de programas do governo, como o ProUni e o Fies

para conseguir uma bolsa de 50% 
pelo ProUni e cursar comunica-
ção social do Instituto de Edu-
cação Superior de Brasília (Iesb). 
Ela conta que não tinha con-
dições financeiras e optou pelo 
Iesb por ser um curso de boa co-
locação no mercado.”No tercei-
ro ano do ensino médio, a minha 
escola participou de um evento 
do Iesb, aqueles que a faculdade 
faz para promover os cursos. Na 
época, eu visitei o stand do curso 
e me apaixonei pela grade, pelo 
ambiente e pela didática. Depois 
pesquisei mais e vi que o centro 
universitário é uma referência no 

ramo da comunicação. Isso me 
ajudou a decidir”, conta.

Ela pensou em tentar uma va-
ga na Universidade de Brasília, 
porém não conseguiu ingressar. 
“Meses depois, as inscrições pa-
ra o ProUni abriram, e foi aí que 
eu decidi logo ir para o Iesb ten-
tar uma chance de bolsa”, diz. 
Porta de entrada no universo 
acadêmico, Vitória acredita que 
o programa beneficia muitos jo-
vens. “Digo por mim mesma, 
pois as minhas únicas opções 
eram a federal ou uma bolsa na 
particular. Com a bolsa de 50%, a 
minha mãe consegue arcar com 

o meu estudo sem muitas difi-
culdades”, diz. “Ganhar a bolsa, 
para mim, foi um grande alívio 
e uma grande ajuda. Se eu não 
tivesse conseguido, teria persis-
tido na UnB e continuaria pres-
tando vestibulares para bolsas. 
Então, a importância é essa, é 
uma oportunidade para a po-
pulação de baixa renda”, reitera.

O que define o tipo de bol-
sa do ProUni é a renda familiar 
do candidato. A bolsa integral 
é destinada a quem tem renda 
familiar bruta mensal de até 1,5 
salário mínimo por pessoa. Já a 
bolsa parcial vai para quem tem 

renda familiar bruta mensal de 
até três salários mínimos por 
pessoa. A concorrência por uma 
bolsa do programa se dá entre 
os candidatos que escolheram 
as mesmas opções de curso, fa-
culdade, campus, turno e moda-
lidade de concorrência (cotas ou 
não). As vagas disponíveis vão 
sendo preenchidas por quem 
tem as maiores notas no Enem.

Fies
Há, ainda, duas intersec-

ções entre o ProUni e o Fies. 
De acordo com o Ministério da 
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Fique atento!
Os candidatos que desejam participar dos programas do governo que ajudam a ingressar nas instituições de ensino superior com a nota do Enem 

precisam ficar atentos aos requisitos para participação e datas para as inscrições.

Fies 2022

O cronograma ainda não foi divulgado.

Como se inscrever?

Para se inscrever no processo seletivo do Fies, 
acesse o sistema de inscrição em fies.mec.gov.br, 
clique em “Minha Inscrição” e em seguida em “Fa-
zer Cadastro”. Você será direcionado para a pági-
na 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. Feito isso, já estará no sistema 
de inscrição do Fies, é só preencher as informações 
solicitadas pelo sistema.

Quem pode concorrer?

Poderá se inscrever no processo seletivo o can-
didato que participou do Enem, a partir da edição 
de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas 
nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota 
superior a zero na redação. Também é necessário 

possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, 
de até três salários mínimos. Compete exclusiva-
mente ao candidato certificar–se de que cumpre os 
requisitos estabelecidos para concorrer ao referido 
processo seletivo, observadas as vedações previstas 
no edital do processo seletivo vigente.

Quais são as novas regras?

As regras do Fies que eram observadas nos anos 
anteriores vêm sendo alteradas ano após ano. Para 
2022, no que diz respeito ao pagamento do finan-
ciamento, por exemplo, agora o beneficiário que 
tiver uma renda per capita inferior a três salários 
mínimos nacionais, poderá efetuá-lo sem observar 
a cobrança de nenhum juro. Para quem tem entre 
três a cinco salários mínimos, terá que fazer o pa-
gamento do financiamento junto com as taxas de 
juros estabelecidas pela instituição financeira que 
fornece o crédito.

ProUni 2022
As inscrições terão início no dia 12 e terminam 

no dia 15 de Janeiro. O resultado da primeira cha-
mada é do dia 19 de janeiro a 3 de fevereiro. O re-

sultado da segunda chamada é do dia 8 de feverei-
ro e termina dia 24 do mesmo mês.

Como se inscrever?

A inscrição, gratuita, deve ser feita exclusiva-
mente pela internet, na página do Prouni. Ao iniciar 
a inscrição, o candidato será direcionado para a pá-
gina do GOV.BR, onde deverá efetuar seu cadastro 
preenchendo todas as informações solicitadas. Caso 
o candidato já possua cadastro, é só digitar CPF e 
senha. Feito isso, já estará no sistema de inscrição 
do ProUni, é só preencher as informações solicita-
das pelo sistema.

Quem pode concorrer?

O estudante deve comprovar renda familiar bru-
ta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. 
Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bru-
ta mensal deve ser de até três salários mínimos por 
pessoa. 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.

Educação (MEC), a primeira diz 
respeito à prioridade na distri-
buição dos recursos do Fies às 
instituições participantes do 
programa, conforme estabele-
ce o art. 14 da Lei 11.096/05, que 
instituiu o ProUni. A segunda é a 
possibilidade de todos os bolsis-
tas parciais de 50% contratarem, 
junto ao Fies, o financiamento 
de metade da parcela da men-
salidade que não é coberta pela 
bolsa. “As regras do Fies são as 
mesmas para todos os estudan-
tes, bolsistas do ProUni ou não. 
Para que o aluno possa contra-
tar financiamento, a instituição 
de ensino deve aderir a proces-
so específico do Fies”.

Anualmente, o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) realiza o Censo da Educa-
ção Superior, pesquisa sobre as 
instituições de educação supe-
rior que ofertam cursos de gra-
duação e sequenciais de forma-
ção específica, além de seus alu-
nos e docentes. Os dados mais 

 Vitoria Alice Silva, estudante que conseguiu uma bolsa, 
pelo Prouni, no IESB.

 Arquivo Pessoal

recentes são de 2019, e mostram 
que 17.556 pessoas ingressaram 
em uma instituição privada de 

ensino no Distrito Federal, a par-
tir do Enem, sendo que 86 can-
didatos foram selecionados para 

vagas de programas especiais.
Muitos desses estudantes in-

gressam fazendo uso do Fies. Is-
so porque não falta oportunida-
de para quem deseja fazer uso 
do benefício: 27 instituições de 
ensino particulares do DF acei-
tam o financiamento, segundo 
dados do Ministério da Educa-
ção. De acordo com as regras do 
programa, o estudante selecio-
nado que firmar contrato terá 
parte de seu curso custeado por 
um contrato de financiamento 
estudantil e, ao final do curso, 
terá que pagar o financiamento.

Organização financeira
Cursar uma faculdade exi-

ge custos. Desde as mensalida-
des, até transporte, material, ali-
mentação e outras despesas. É 
por isso que o estudante preci-
sa se planejar financeiramen-
te. De acordo com o presidente 
do Conselho Regional de Eco-
nomia do DF (Corecon-DF), 
César Bergo, manter todos os 

compromissos financeiros em 
dia é fundamental para que o 
período de estudo no ensino su-
perior seja proveitoso e despreo-
cupante.

“A pessoa, às vezes, não tem 
emprego, e a sua sobrevivên-
cia depende da família. Em um 
período em que os orçamentos 
das famílias já estão bem aper-
tados, recomenda-se que a pes-
soa pense em alguma forma de 
conseguir trabalho para, pelo 
menos, reduzir o impacto do 
pagamento das mensalidades 
escolares”, diz. Ao conseguir a 
renda, é preciso haver, ainda, 
um planejamento, conforme 
explica o economista. “Deve-
se priorizar o que é mais im-
portante para conseguir avaliar 
se pode assumir o compromis-
so. Às vezes, ele pode conseguir 
uma bolsa também, ou pensar 
em formas mais acessíveis, co-
mo cursos técnicos e a distân-
cia, que costumam ter um valor 
menor e trazem retorno a curto 
e médio prazo”, diz.
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Simulado Enem 2021
Elaboração e resolução dos exercícios em parceria com professores do Colégio Sigma

MatEMátiCa

Questão 1

As artes visuais têm conquistado, a cada dia, um lugar cativo na intimidade do lar. 
Produções criativas como a gravura, o bordado e a escultura de arame se consolidaram 
como objetos de decoração e movimentam um mercado que envolve do pequeno ao 
grande empreendedor artístico. 
Um artesão irá produzir um paralelepípedo retângulo cujas dimensões são diretamente 
proporcionais a 3, 4 e 5, e para isso pretende gastar 192cm de arame para confeccionar todas suas 
arestas. Depois de confeccionada a estrutura de arame, a arte será envolvida com papel artístico.
A área total mínima, em cm2, de papel necessária para envolver toda a obra será igual a 

(A) 752.

(B) 820. 

(C) 1024.

(D) 1302.

(E) 1504. 

Questão 2

Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido 
no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de 
radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da 
população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que 
a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é de 30 
anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo, após t anos, 
é calculada pela expressão M(t) = A . 2,7kt, onde A é a massa inicial e k é uma 
constante negativa.

Considere 0,3 e 0,48 como aproximação para log 2 e log 3, respectivamente. Qual o tempo 
necessário, para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 30% da quantidade inicial?

(A) 10

(B) 30

(C) 52

(D) 94

(E) 100

Questão 3

Numa avenida existem 10 letreiros luminosos, e em todos eles passam apenas as 
mesmas duas propagandas A ou B. Os letreiros funcionam de forma independente; 
a probabilidade de um motorista ver a propaganda A é de 1/3, enquanto a 
probabilidade da propaganda B é de 2/3 . Uma pessoa passa por toda essa avenida 
observando os 10 letreiros uma única vez. 

Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente sete 
propagandas A?

8
310

3x8
310

6x8
310

120x8
310 

128
310

CiÊNCiaS Da NatUREZa

Questão 1

Dentre as 141 principais culturas agrícolas brasileiras, 85 delas (60%) dependem de 
polinização animal, como a do maracujá, do melão e da maçã. Outras espécies de plantas, 
porém, conseguem produzir frutos com autopolinização. São as chamadas plantas 
autógamas, como o café, a soja, o tomate e o morango. Nesses casos, o produtor consegue 
produzir sem as abelhas. A polinização cruzada, no entanto, aumenta a quantidade de frutos 
e sementes. Nessas culturas, há produção sem abelhas, mas com elas a produção é maior, 
além de também ocorrer benefícios para as abelhas. 

Disponível em: revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 20 out. 2021 (adaptado).

As abelhas, ao polinizarem plantas autógamas, atuam em uma relação ecológica denominada

(A) Protocooperação.

(B) Sociedade.

(C) Amensalismo.

(D) Mutualismo.

(E) Comensalismo.

Questão 2

Um erro de leitura do DNA, que faz com que a proteína distrofina saia incompleta e não 
funcional, é o tipo de defeito genético mais comum da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).
No gene da distrofina, há 79 exons, e o defeito em questão é a deleção do exon 51. Com 
uma troca de base nitrogenada no fim do exon 50, foi possível fazer com que a leitura 
do exon 49 pulasse para o exon 52, formando uma versão um pouco mais curta da 
distrofina, mas capaz de cumprir com a maior parte de suas funções celulares. Para isso 
foi feita uma substituição de base. Os estudos foram feitos em camundongos e em células 
musculares cardíacas cultivadas em laboratório.
Uma outra tática foi fazer a inserção de duas bases no exon 52, o que impediu o 
truncamento da proteína.

Disponível em: www.folhape.com.br. Acesso em: 20 out. 2021 (adaptado).

As táticas para a correção do defeito genético da DMD são casos de

(A) Transgênese.

(B) Terapia gênica.

(C) Clonagem molecular.

(D) Hibridização genética.

(E) Recombinação gênica.

Gabarito: E
Gabarito C

Gabarito D

Veja resolução

Veja resolução

Gabarito A

Veja resolução

Veja resolução

Veja resolução

(A)

(B) 

(C)

(D)

(E)

Gabarito B
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Questão 3

Durante a montagem de um circuito elétrico de corrente 
contínua, um engenheiro pode utilizar de equipamentos de 
medição, supostos ideais, para aferir os valores das grandezas 
físicas envolvidas no circuito.
A figura a seguir retrata como um engenheiro conectou um voltímetro ideal e um 
amperímetro ideal a um circuito elétrico resistivo.
 
O valor da diferença de potencial elétrico entre os pontos y e x, indicado pelo voltímetro é, 
em volts, igual a:

(A) 7,2 V.

(b) –7,2 V.

(C) 0 V.

(D) 0,8 V.

(E) –0,8 V. 

Questão 4

Você foi contratado para descobrir com qual velocidade inicial um projétil 
de massa 50 g é liberado do cano de uma arma de fabricação caseira. Para 
tanto, você utiliza de um pêndulo balístico de massa igual a 2 kg, como 
representado na figura. 
Considerando desprezível a ação de forças de resistência do ar durante o 
voo do projétil, o valor da aceleração local da gravidade igual a 10 m/s² 
e admitindo que o pêndulo balístico sobe de uma altura igual a 20 cm, em relação à sua 
posição inicial, qual o valor determinado por você para a velocidade inicial desse projétil?

(A) 2,0 m/s.

(b) 4,0 m/s.

(C) 82 m/s.

(D) 164 m/s.

(E) 6.724 m/s .

Questão 5

O bário (ba), metal alcalino terroso, é um sólido macio com aspecto 
branco prateado. Ele é muito utilizado em foguetes pirotécnicos e 
lâmpadas fluorescentes. É produzido a partir da reação do metal 
alumínio com óxido de bário. Abaixo estão representadas as reações 
de formação do óxido de bário e do óxido de alumínio.

2 ba (s) + O2 (g) → 2 baO (s)  ΔH° = -1107 kJ

2 Al (s) + 3/2 O2 (g) → Al2O3 (s)  ΔH° = -1676 kJ

A entalpia, em kJ, para a produção do metal bário é

(A)-15,5 kJ.

(b)- 569 kJ.

(C)- 1107 kJ.

(D) 1645 kJ.

(E) 3336 kJ.

Questão 6

A cocaína é um 
alcaloide presente 
nas folhas de coca e é 
um potente estimulante do Sistema 
Nervoso Central (SNC), além de ser 
um anestésico local. Essa droga induz 
a euforia e a sensação de aumento 
de energia no usuário; esses efeitos 
psicológicos são acompanhados por 

aumento do ritmo cardíaco, dilatação das pupilas, febre, tremores e sudorese. A cocaína é 
frequentemente autoadministrada através da inalação nasal ou injeção intravenosa. Essa 
substância pode causar overdose no paciente dependendo das quantidades administradas. 

Disponível em:  https://dislabparana.com.br/produto/teste-rapido-cocaina-em-tiras-inlab/, acesso 21/10/2021.

 
A molécula de cocaína é

(A) um composto orgânico que apresenta interações do tipo ligação de hidrogênio, por isso, é muito 
solúvel em água.

(b) um composto orgânico que apresenta comportamento ácido, assim como outros alcaloides. 

(C) um composto orgânico que apresenta dois grupos funcionais que caracterizam os ácidos 
carboxílicos.

(D) um composto orgânico que, ao reagir com ácido clorídrico, forma cloridrato de cocaína.

(E) um composto orgânico que possui a função amida. Caracterizada pela presença do átomo de nitrogênio. 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

Questão 1

Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o brasil por 15 anos, 
de forma contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi um marco na história brasileira, em razão 
das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas.
Internet: < https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/>. Acesso em 17 de outubro de 2021.
O período retratado no fragmento de texto se refere a um dos mais importantes momentos 
da história do brasil. Dentre as afirmativas seguintes, apenas uma está corretamente 
relacionada ao período em questão. Identifique-a.

(A) Um dos grandes motivadores para a Revolução de 1930, responsável pelo início da Era 
Vargas, foi a crise do café decorrente da Grande Depressão de 1929. Apegado ao modelo 
industrial de produção, Vargas não promoveu nenhuma medida que pudesse restaurar, ao 
menos em parte, o prejuízo à cafeicultura brasileira, motivando um grande e surpreendente 
avanço da tecnologia industrial brasileira.

(b) Apesar da queda do presidente paulista Washington Luís, o que marcou o início da 
Era Vargas, entende-se que as relações diplomáticas de Getúlio Vargas com os políticos, 
empresários e latifundiários de São Paulo assumiram, desde o Governo Provisório (1930 a 
1934), características bastante amistosas e favoráveis à estabilidade nessas relações.

(C) A Assembleia Constituinte de 1933, responsável pela confecção da Constituição de 1934, foi 
convocada de forma autoritária por Vargas e, de imediato, assumiu caráter autocrático, marcando 
o início de medidas ditatoriais e limitações à legislação que protegeria os interesses trabalhistas.

(D) Apesar das grandes conquistas sociais descritas na Constituição de 1934, um dos 
fatores mais surpreendentemente negativos relaciona-se ao tema vinculado à educação, 
pois limitou o acesso ao ensino primário à alta classe, destinando sua organização às 
instituições privadas, tornando o segmento pago.

(E) A Constituição de 1937, chamada de “polaca”, entrou em vigor imediatamente no início 
da ditadura do Estado Novo, quando, dentre outras características, pode-se destacar a 
manutenção da legislação trabalhista, a subordinação do poder Judiciário ao Executivo, a 
extinção do poder Legislativo e o aumento dos poderes e das atribuições do presidente.

Gabarito C
Gabarito A

Gabarito D

Veja resolução

Veja resolução

Veja resolução

Gabarito E

Veja resolução

Gabarito D

Veja resolução
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Questão 2

Foi exatamente a passagem do século XIX para o século XX que 
representou o momento de apreensão que começaria a impactar a 
todos.

Antes, os países capitalistas ocidentais que eram vistos como 
expressivas superpotências e que conseguiam manter suas 
economias em progresso crescente e permanecerem intactas por 
longo tempo. Porém o século XX acenou com o declínio da civilização 
ocidental, deixando impactantes rastros.

O renomado historiador Eric Hobsbawn trouxe nova visão crítica sobre o século XX e 
descreveu como sendo o mais terrível dos séculos e o mais veloz de todos, um século 
de guerras, de nascimento e fenecimento de utopias de conhecimentos mais ao mesmo 
tempo, do predomínio de ignorância e medo.

Nesse caos de conceitos e comportamentos, a história tomava certos rumos, se 
apartando da história dita oficial e, se concentrando nas novas possibilidades de seu 
campo historiográfico.

Internet: <www.jornaljurid.com.br/colunas/gisele-leite/a-era-dos-extremos>.
Acesso em 17 de outubro de 2021.

A partir da análise do texto e de seus conhecimentos, avalie as seguintes 
afirmações e assinale a que descreve corretamente situações vinculadas ao 
período retratado.

(A) Um dos fatores marcantes na transição do século XIX para o século XX 
foi a formação de alianças militares que tinham o claro objetivo de exercer 
possibilidades voltadas a conquistas territoriais em nome da exploração 
colonial vinculada aos recursos voltados à Segunda Revolução Industrial e ao 
comércio.

(b) A ausência da Rússia na Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918) relaciona-se à 
grave crise marcada pelo atraso político e econômico exercido pelo regime czarista, 
principalmente após a derrota na Guerra Russo-Japonesa (1904 a 1905).

(c) A aliança entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, que logo aliaram-se à Alemanha, foi 
decorrência do mútuo interesse em proteger a região eslava do avanço russo nos anos 
que antecederam a eclosão da Primeira Guerra Mundial.

(d) A formação de regimes totalitários na Europa era discordante da situação 
social, política e econômica vivida no continente, pois, mesmo após a Primeira 
Guerra Mundial, os Estados que defendiam a manutenção de regimes democráticos, 
destaque para a França e para o Reino Unido, estavam estáveis e firmes no 
combate à ditadura.

(E) O imediato ingresso militar dos Estados Unidos desde o início da Segunda Guerra 
Mundial relaciona-se às disputas contra o Japão, aliado da Alemanha e da Itália, por 
colônias situadas no Pacífico, o que tornou lento o processo de conquistas coloniais dos 
países do Eixo no início do grave conflito.

 Questão 3

Em seu conjunto, essa herança imaterial permite a reprodução 
do privilégio da classe média real de uma geração a outra, 
transmitindo, por meio da socialização familiar típica da classe, o 
bom aproveitamento escolar e, mais tarde, o ingresso privilegiado 
no mercado de trabalho. A renda também ajuda a aprofundar 
a desigualdade, na medida em que as famílias de classe média 
podem comprar o tempo livre dos filhos apenas para o estudo. Nas classes 
populares, por outro lado, os filhos começam a trabalhar e estudar aos 12 ou 13 
anos. Mas a injustiça começa no berço e fica evidente aos 5 anos de idade, quando 
uns chegam à escola como vencedores e os outros, como perdedores.

SOUZA, Jessé. A Classe Média no Espelho, Rio de Janeiro: Estação brasil, 2018.p, 12.

O texto discute as condições sob as quais os indivíduos da classe média e das classes 
populares acessam a educação como fator de inclusão social. Nesse sentido, o autor 
enfatiza

(A) a meritocracia como produto das capacidades cognitivas e ênfase no esforço 
individual.

(b) a equidade no acesso à educação, porém desequilíbrios na distribuição da riqueza.

(c) a reprodução invisível de privilégios positivos na infância e na adolescência.

(d) a renda como único fator de acesso à mobilidade social ascendente.

(E) a irrelevância do conhecimento para o acesso à cidadania.

Questão 4

Queimadas e desmatamento estão transformando Amazônia em fonte 
de carbono, diz estudo

Artigo publicado na Nature por pesquisadores brasileiros revela 
que o leste do bioma já emite mais carbono do que remove da 
atmosfera, graças ao desmatamento e a mudanças climáticas. 
Floresta amazônica queima no Maranhão. Graças a queimadas e desmatamento 
descontrolado, região leste do bioma já emite mais carbono do que absorve. “Os 
pecuaristas e agricultores ainda não entenderam que destruir a Amazônia é um 
tiro no pé, porque nós estamos plantando seca. Se mais área para plantar significa 
desmatar, terá menos chuvas e temperaturas mais altas, reduzindo a produtividade”, 
afirma Luciana Gatti.

Internet: <nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2021/07/queimadas-e-desmatamento-estao-
transformando-amazonia-em-fonte-de-carbono-diz-estudo>. Acesso em 17 de outubro de 2021 (adaptado).

As discussões sobre os impactos do desmatamento em âmbito mundial tornaram-se 
constantes nos fóruns internacionais e nas relações diplomáticas mundiais. Os artigos 
científicos, os estudos de casos e as constatações empíricas demonstram o estrago 
causado em âmbito local, nacional e até mesmo global. O desmatamento da Amazônia 
e as queimadas cada vez mais constantes afetam 

(A) exclusivamente o volume de água dos rios da bacia amazônica, causando sua 
redução e afetando a produção de energia elétrica no brasil.

(b) apenas a biótica do ecossistema amazônico colocando a flora e a fauna em risco 
de extinção.

(c) positivamente o clima global, já que o aumento da temperatura local provoca 
um maior nível de evapotranspiração e contribui para a manutenção do índice 
pluviométrico da região.

(d) um conjunto de organismos, desde os naturais, como a própria floresta, sua biótica, 
sua fauna, a bacia hidrográfica local, os rios voadores, o clima local, a distribuição de 
chuvas e também os econômicos como a agropecuária.

(E) Parcialmente a questão climática local e global pois não interfere nos índices 
pluviométricos e trazem benefícios econômicos ao permitirem uma maior expansão 
agropecuária.

Gabarito A

Veja resolução

Gabarito c

Veja resolução

Gabarito d

Veja resolução
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Linguagens 

Questão 1

“Faz dois anos que Madalena morreu, dois anos difíceis. E quando os amigos 
deixaram de vir discutir política, isto se tornou insuportável. Foi aí que me 
surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas que 
eu, compor esta história. A ideia gorou, o que já declarei. Há cerca de quatro 
meses, porém, enquanto escrevia a certo sujeito de Minas, recusando um 
negócio confuso de porcos e gado zebu, ouvi um grito de coruja e sobressaltei-
me. Era necessário mandar no dia seguinte Marciano ao forro da igreja. De 
repente voltou-me a ideia de construir o livro. Assinei a carta ao homem dos 
porcos e, depois de vacilar um instante, porque nem sabia começar a tarefa, 
redigi um capítulo.” 

RAMOS, Graciliano. S. Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 2004. 41. 

Em São Bernardo, o ato de escrever, para Paulo Honório, destitui-se do caráter erudito 
e grandiloquente supostamente atribuído à Literatura. Esse pensamento do narrador- 
personagem pode observado quando ele

(A) revela as dificuldades de escrita pela falta de letramento.

(B) dissocia a escrita literária de seu contexto de produção.

(C) relaciona a motivação para a escrita à perda de Madalena.

(D) associa as tentativas de escrita às experiências do seu universo agrário.

(E) resolve justificar metalinguisticamente a vida agreste que levara.

Questão 2

A carta dizia: 

“Minha amiga,

“Por mais estranho que te pareça, juro que te amo ainda, loucamente, mais 
do que nunca, mais do que eu próprio imaginava se pudesse amar; falo-te assim 
agora, com tamanha franqueza, porque esta declaração já em nada poderá 
prejudicar-te, visto que estarei bem longe de ti quando a leres. Para que não 
te arrependas de me haver escolhido por esposo e não me crimines a mim por 
me ter portado silencioso e covarde defronte da recusa de teu pai, sabe minha 
querida amiga, que o pior momento da minha pobre vida foi aquele em que vi 
inevitável fugir-te para sempre. Mas que fazer? — eu nasci escravo e sou filho 
de uma negra. Empenhei a teu pai minha palavra em como nunca procuraria 
casar contigo; bem pouco porém me importava o compromisso! que não teria 
eu sacrificado pelo teu amor? Ah! mas é que essa mesma dedicação seria a tua 
desgraça e transformaria o meu ídolo em minha vítima; a sociedade apontar-
te-ia como a mulher de um mulato e nossos descendentes teriam casta e seriam 
tão desgraçados quanto eu! Entendi, pois, que fugindo, te daria a maior prova 
do meu amor. E vou, e parto, sem te levar comigo, minha esposa adorada, 
estremecida companheira dos meus sonhos de ventura! Se pudesse avaliar 
quanto sofro neste momento e quanto me custa a ser forte e respeitar o meu 
dever; se soubesses quanto me pesa a ideia de deixar-te, sem esperança de 
tornar a teu lado — tu me abençoarias, meu amor! 

“E adeus. Que o destino me arraste para onde quiser, serás sempre o imaculado 
arcanjo a quem votarei meus dias; serás a minha inspiração, a luz da minha 
estrada; eu serei bom, porque existes. 

Adeus, Ana Rosa. 

Teu escravo – RAIMUNDO”

AZEVEDO, Aluísio de. O Mulato. São Paulo: Saraiva, 2010.

Aluísio de Azevedo produziu uma obra plural, dividida entre romances românticos e 
romances naturalistas. O texto em questão é representativo do Naturalismo, portanto, 
estética vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade 
ao discurso naturalista, pois

(A) relaciona posição social, padrões de comportamento e condição racializada como 
causas do seu adeus à amada.

(B) apresenta motivos relacionados à falta de reciprocidade sentimental por parte da 
mulher amada.

(C) mostra a racionalidade depressiva de Raimundo em razão da desistência em lutar 
pela mulher amada.

(D) assume a hipocrisia provinciana para demonstrar a superficialidade do amor 
burguês.

(E) lança ao destino a sorte de reencontrar sua amada em função do amor nefasto 
engendrado pela burguesia.

Questão 3

nunca
Nunca diga não pra mim
Eu não vou poder trabalhar
Conversar, descansar sem o seu sim
Seja sempre assim
Por favor, me dê um sinal
Um cartão postal
Um aval dizendo assim
Não, não é o fim
Dure o tempo que você gostar de mim
Entre o não e o sim
Só me deixe quando o lado bom
For menor do que o ruim
Você nunca vê que eu sou só um menino destes tais
Que pensam demais
Logo mais, vou correr atrás de ti 

Vitor Paiva – Versão: A Banda mais bonita da cidade.

As funções da linguagem referem-se aos papéis que a linguagem cumpre como 
instrumento de comunicação entre duas ou mais pessoas. São classificadas em seis 
tipos: referencial, emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Em um texto, pode 
haver a predominância de uma ou de mais funções. 

Na canção Nunca, além da existência da função poética, predominam as funções

(A) referencial e metalinguística.

(B) emotiva e metalinguística.

(C) emotiva e conativa.

(D) referencial e fática.

(E) conativa e fática.

Gabarito D

Veja resolução

Gabarito A

Veja resolução

Gabarito C

Veja resolução
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