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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 Camar-
go, coordenador de Química.
“É nítida a falta de leitura de
jornais e revistas”, afirma An-
tónio Costa Ramos, coordena-
dor de História.

Osestudantesadotarames-
tratégiasdiferentesnosimula-
do. “Antes eu respondia todas
as questões na ordem, corren-
do.Agora procuro ‘conhecero
adversário’ lendo as questões
e fazendo as mais fáceis pri-
meiro. É um teste de resistên-
cia”, diz Higor da Costa Perei-
ra, de 17. Fabio Horikawa
Araújo, de 17, preferiu come-
çar pela redação. “Escrevi an-

tes, porque eu consigo contro-
lar melhor o tempo.”

Gustavo Jorge Silva, de 17,
foioprimeiroadeixarasalade
provasnoúltimodiadosimula-
do. “Achei mais difícil que o do
ano passado, temos que saber
conteúdos específicos de físi-
ca, química, matemática.”

O presidente do Instituto
Nacional de Estudos Educa-
cionais (Inep), Reynaldo Fer-
nandes, responsável pelo no-
voEnem,reconhecequeapro-
va é longa. “Sabemos que é
cansativo, mas, do ponto de
vista técnico, é melhor ter
mais itens para avaliar os alu-
nos”, diz. “Teremos questões
de diferentes graus de dificul-
dade. O aluno que vem bem
preparadofazasquestõessim-
ples rapidamente e terá mais
tempo para as outras.” ●

Ana Bizzotto

Aluno de Medicina da Univer-
sidade Federal do Espírito
Santo (UFES), Caio Nasser
Mancini, de 19 anos, foi o cam-
peão do Enem 2008. Acertou
todas as questões objetivas do
exame – que até 2008 eram 63
– e teve 97,5% de aproveita-
mento na redação.

“Não tem segredo. É estu-
dar 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
quemfaráoEnemnestefimde
semana é aproveitar todo o
tempodisponível.“Muitaspes-
soas ficam cansadas, nervo-
sas e largam a prova no meio,
chutamasquestõesquenãosa-
bem e vão embora.”

No ano passado, Caio teve a
paciência de reler com calma
a prova depois de assinalar to-
das as alternativas. Descobriu
que, em duas questões, sabia
asrespostascertas,masseen-
ganounahorademarcá-lasno
gabarito. “Deu para corrigir
porque conferi. E cada ques-
tão faz muita diferença. Mui-
tos 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.
“Eutambémestariapreocupa-
do em enfrentar uma coisa no-
va.Mas asalteraçõesvãovalo-
rizar o Enem, deixá-lo mais
completoecomum níveldedi-
ficuldademaior”,diz.Paraele,
isso vai acabar favorecendo
quem estudou mais. ●

SaibatudosobreoEnemno
estadao.com.br/pontoedu
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