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Perfil dos estudantes
Escolas
45,8% particulares
41,5% técnicas
12,5% estaduais

Reler prova é
fundamental,
diz campeão
de 2008

Áreas
41,6%

querem Exatas

29,1%

querem Humanas

29,1%

querem Biológicas

Ana Bizzotto

Número de alunos na sala durante a prova
13h
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Candidatos
por faixa de
pontuação
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Raio X sobre assalariados. Erros que
Motta atribui à ansiedade.
“Eles não dedicaram o tempo
que a questão merecia.”
“A prova está codificada. É
preciso entender a pergunta”,
diz Edison de Barros Camargo, coordenador de Química.
“É nítida a falta de leitura de
jornais e revistas”, afirma António Costa Ramos, coordenador de História.
Osestudantesadotaramestratégiasdiferentesnosimulado. “Antes eu respondia todas
as questões na ordem, correndo. Agora procuro ‘conhecer o
adversário’ lendo as questões
e fazendo as mais fáceis primeiro. É um teste de resistência”, diz Higor da Costa Pereira, de 17. Fabio Horikawa
Araújo, de 17, preferiu começar pela redação. “Escrevi an-

tes, porque eu consigo controlar melhor o tempo.”
Gustavo Jorge Silva, de 17,
foio primeiroa deixara salade
provasnoúltimodiadosimulado. “Achei mais difícil que o do
ano passado, temos que saber
conteúdos específicos de física, química, matemática.”
O presidente do Instituto
Nacional de Estudos Educacionais (Inep), Reynaldo Fernandes, responsável pelo novoEnem,reconhece quea prova é longa. “Sabemos que é
cansativo, mas, do ponto de
vista técnico, é melhor ter
mais itens para avaliar os alunos”, diz. “Teremos questões
de diferentes graus de dificuldade. O aluno que vem bem
preparadofazasquestõessimples rapidamente e terá mais
tempo para as outras.” ●

No simulado,
37% dos alunos
fizeram de 100 a
120 pontos em
180 possíveis.
16% deles
ficaram acima
dessa média

100

Análise Entreas questões
com menos
acertos, a maioria
(40%) era da
área de Ciências
da Natureza

Saiba tudo sobre o Enem no
estadao.com.br/pontoedu
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Duração –
No primeiro
dia foram
4h30 de prova.
A meia hora do
fim, 58% dos
alunos ainda
estavam na
sala. No
segundo dia
foram 5h30 e
81% dos
alunos
estavam na
sala a 30
minutos do fim
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Aluno de Medicina da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), Caio Nasser
Mancini, de 19 anos, foi o campeão do Enem 2008. Acertou
todas as questões objetivas do
exame – que até 2008 eram 63
– e teve 97,5% de aproveitamento na redação.
“Não tem segredo. É estudar bastante e ler muito jornal
e revista. A leitura constante
ajuda a resolver todo tipo de
questão, mas, na redação, é
fundamental.”
Outra receita de Caio para
quem faráoEnem neste fim de
semana é aproveitar todo o
tempodisponível.“Muitaspessoas ficam cansadas, nervosas e largam a prova no meio,
chutamasquestõesquenãosabem e vão embora.”
No ano passado, Caio teve a
paciência de reler com calma
a prova depois de assinalar todas as alternativas. Descobriu
que, em duas questões, sabia
asrespostas certas, mas se enganou na hora de marcá-las no
gabarito. “Deu para corrigir
porque conferi. E cada questão faz muita diferença. Muitos amigos meus ainda estão
no cursinho por causa de meio
ponto”, conta.
Neste fim de semana, será a
vez de a irmã de Caio fazer o
Enem e driblar o nervosismo
com as mudanças no exame.
“Eutambémestariapreocupado em enfrentar uma coisa nova. Mas as alterações vão valorizar o Enem, deixá-lo mais
completo e com um nível de dificuldademaior”, diz. Para ele,
isso vai acabar favorecendo
quem estudou mais. ●
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