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Veja os sete erros a serem evitados no Enem
Gerenciar o tempo de deslocamento e da realização da prova, assim como não deixa-la em branco, estão entre os principais itens

As inscrições para o 
Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) 2013 
já estão abertas e podem 
ser feitas até as 23h59 do 
dia 27 de maio, através 
do site www.sistemase-
nem2.inep.gov.br/inscri-
caoEnem/. Os candida-
tos devem pagar taxa de 
inscrição no valor de R$ 
35, com possibilidade de 
isenção para alunos da 

rede pública ou aqueles 
que comprovarem carên-
cia socioeconômica.

O principal desafio dos 
estudantes será identifi-
car as respostas corretas 
de acordo com o aprendi-
zado adquirido em cada 
disciplina. Mas é impor-
tante perceber que, antes 
mesmo de se sentar na 
cadeira de prova, é neces-
sário tomar algumas pre-
cauções com o objetivo 
de evitar que pequenos 

contratempos não preju-
diquem seu bom desem-
penho.

As provas acontecem 
nos dias 26 e 27 de ou-
tubro, às 13h, e contarão 
com 180 questões, além 
da redação, sendo 90 apli-
cadas no primeiro dia e 
90 no segundo. Por conta 
da grande quantidade de 
horas do exame – 4 horas 
e meia no primeiro dia e 
5 horas e meia no segun-
do – recomenda-se ter um 

bom preparo físico e dis-
ciplina.

De acordo com o pro-
fessor de biologia do Éti-
co Sistema de Ensino, 
da Editora Saraiva, e es-
pecialista em educação 
pela USP, Claudio Paris, 
também conhecido como 
professor Magrão, é fun-
damental que o aluno “te-
nha clareza de que a pro-
va do Enem é fruto de um 
momento na vida do alu-
no” e é importante que ele 

direcione sua vida escolar 
na preparação para este 
exame. “Deve ser o ápice. 
Quem se dedica, conse-
gue”, afirma o docente. O 
resultado só é obtido por 
aqueles que se empenham 
e saibam ler o mundo atu-
al.

O professor preparou 
uma lista com os sete er-
ros capitais, que devem ser 
evitados pelos alunos que 
realizarão as provas deste 
ano. Confira a seguir:

Para não fazer feio
Chegar atrasado – 
“Não é por acaso que 
ele está em primeiro 
lugar na nossa lista”, 

explica o professor. 
“É crucial chegar na hora. Caso 
contrário, é um problema inso-
lúvel, pois o candidato não entra 
depois do horário estabelecido. 
Não é dada nenhuma tolerância”. 
O especialista afirma que um dos 
maiores problemas, principalmen-
te nas grandes cidades, é o da mo-
bilidade urbana. Em dias de prova, 
a situação piora. “Em alguns lo-
cais, são esperados até três mil 
alunos, então é necessário sair de 
casa com bastante antecedência e, 
se possível, visitar o endereço da 
prova com antecedência”. Ele re-
força que é bom se informar sobre 
as rotas para chegar e as linhas 
de ônibus ou metrô que atendem 
o local. Chegar ao local de prova 
em cima da hora também pode ser 
prejudicial. “Principalmente para 
aqueles que são muito ansiosos. 
É fundamental ter concentração, 
se alimentar bem antes. Mas isso 
varia de aluno para aluno”. Se ele 
for muito ansioso, chegar em cima 
da hora pode fazer com que leve 
até uma hora para se ambientar e 
entrar no ritmo da prova, prejudi-
cando-o no tempo.

Ficar preso no trân-
sito – “Tem que ter 
o plano B. Conhecer 
rotas alternativas, o 

local de acesso”, diz o 
professor. Muitas vezes, os locais 
ficam na periferia, em locais dis-
tantes com uma única via de aces-
so. É necessário conhecer todas 
as condições da região. Ele lembra 
que “trânsito” não se refere ape-
nas ao tráfego na rua, mas tam-
bém ao tempo que o aluno pode 
levar dentro do prédio onde a pro-
va será realizada. “Imagina você 
entrar, ao mesmo tempo em que 3 
mil pessoas, em um único prédio. 
Então reforço: sempre chegar com 
bastante antecedência para evitar 
contratempos”. Paris lembra que, 
certa vez, um grupo de alunos – 
que vinha de outra cidade para re-
alizar a prova – alugou um ônibus, 
mas o veículo quebrou no meio do 
trajeto e todos perderam o exame. 

“Nestes casos, é sempre bom fazer 
uso de empresas de transporte idô-
neas. Utilizar veículos clandestinos 
pode custar caro”, diz. Aproveitar 
o trânsito para reforçar os estudos 
não é recomendável. “Deve aprovei-
tar este momento para relaxar, ouvir 
música, conversar etc”.

Esquecer os docu-
mentos – “Não é mui-
to comum, mas quando 
acontece se tem pouco 

a fazer, por isso é funda-
mental evitar”. Entre os itens estão 
o RG, a ficha de inscrição e a caneta 
preta. Em casos de perda ou furto/
roubo, deve-se fazer o boletim de 
ocorrência e apresentar o protoco-
lo. “O MEC não abre mão, por isso, 
nunca se deve deixar faltando algu-
ma coisa”, explica. Uma das formas 
de evitar problemas é fazendo um 
check list, com antecedência, para 
minimizar qualquer chance de erros. 
“O ideal é fazer uma simulação, uma 
semana antes da prova. Assim, caso 
algo esteja irregular, há tempo o su-
ficiente para regularizar até a data 
da prova”, reforça.

Ter pressa em ler os 
enunciados – É mui-
to comum acontecer, 
segundo o professor: 

“É uma combinação de 
fatores e o principal deles é a difi-
culdade de concentração. O Enem 
preconiza a leitura e a interpretação 
de textos e, hoje, os alunos não es-
tão habituados com a leitura. Isso 
faz com que se cansem rapidamente 
e tentem responder rápido, para se 
ver livre daquilo”, diz. Para se pre-
parar, é recomendado simular uma 
prova, pegar avaliações anteriores 
e praticar o tempo de resposta. “Às 
vezes, são apresentados textos lon-
gos e, não adianta, se não ler com 
atenção, não vai saber responder. 
Deve ler com calma, sempre com o 
olho no tempo”. O tempo no Enem é 
calculado por questão, então é ne-
cessário ter muito treino e discipli-
na. O texto pode ajudar o candidato 
a encontrar a resposta da questão, 
caso ele tenha estudado e conheça 
aquele conteúdo. A concentração é 
adquirida aos poucos, enquanto o 
aluno vai estudando. “Outra dica é 
não entregar nenhuma questão em 

branco e utilizar a chamada tática 
‘pega-varetas’, onde são lidas as 
cinco ou dez primeiras questões e 
respondidas as mais fáceis de pri-
meira, deixando as mais difíceis por 
último”.

Não fazer a reda-
ção – “Infelizmente, 
é uma prática muito 
comum que represen-

ta um grande erro, pois 
ela responde por 20% da prova. 
Normalmente, são avaliados cinco 
eixos e o quinto corresponde jus-
tamente à redação”, explica Paris. 
Muitos acabam deixando a redação 
por último e, por conta disso, não 
conseguem se concentrar o sufi-
ciente para elaborar um bom tex-
to. A dica do professor é que ela 
seja respondida logo no começo 
do segundo dia de prova, e acres-
centa: “Foi publicada uma nota no 
Diário Oficial estabelecendo que, a 

partir deste ano, a avaliação será 
feita pela coesão do texto, então 
não serão tolerados trechos de 
música, ofensas e outros”. O espe-
cialista ainda reforça que o texto 
serve como base de avaliação so-
bre a bagagem e a capacidade do 
aluno refletir o conhecimento que 
tem sobre o mundo, pois se utili-
za de exemplos e argumentações. 
“Será verificado se ele sabe sobre 
o tema, se lê jornais e se está por 
dentro dos temas debatidos na po-
lítica, atualidades etc”. Para esta 
preparação, é recomendado que se 
faça muita leitura e que o aluno se 
interesse pelos assuntos que nor-
teiam a sociedade.

Preencher a folha de 
respostas errado – A 
principal dica é que a fo-
lha de respostas não seja 

deixada para ser respondi-
da no fi nal. “Sugiro que ele responda 

as perguntas progressivamente, 
lendo as questões, respondendo 
as mais fáceis e já preenchendo a 
folha”, diz o professor. Com isso, 
fi ca mais fácil administrar o tempo, 
porque pode acontecer de o aluno 
responder toda a prova e, ao fi nal 
do horário de aplicação, ainda ter 
que repassar tudo, ao mesmo tem-
po, para a folha de respostas. E é aí 
que acontecem os erros.

Não fazer a prova 
toda por má ges-
tão do tempo – “A 
gestão do tempo é 

crucial. Celulares e 
relógios não são permitidos, en-
tão o aluno tem que gerenciar seu 
próprio tempo para cada questão, 
evitar gastar o desnecessário. Se 
for disciplinado, já tem grande di-
ferencial a seu favor”. O importan-
te, reforça o professor, é que seja 
feita a prova toda.
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