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“Qual é a sua idade?” Adama-
rys Regina Freire para, olha
para a repórter. Demora um
pouco a lembrar que tem 17
anos. “Depois de tantos núme-
ros, nem sei mais.” O lapso
temporáriodememóriaécom-
preensível. Ela tinha acabado
de fazer 90 questões de portu-
guês, literatura, matemática e
uma redação em cinco horas e
meia de prova, no segundo dia
da prévia do novo Enem, que
ocorre neste fim de semana.

Adamarys e outros 23 alu-
nos fizeram um simulado pre-
parado pelo cursinho Etapa
nos moldes do Enem, a pedido
do Estadão.edu. Com 180
questões e aplicado nos dias 12
e13, um sábado e um domingo,

aprovaavalioualunosdeesco-
las públicas e particulares –
ela também pode ser feita a
partir de hoje no site www.es-
tadao.com.br/pontoedu.

No simulado, ficou claro
queograndedesafiodoscandi-
datosnonovoEnemseráadmi-
nistrar o tempo – e o cansaço.
Seguindo o critério do exame
real, os participantes podiam
deixar a sala uma hora e meia
após o início da prova, mas
poucos saíram do local antes
de quatro horas de resolução
dos testes, nos dois dias.

A meia hora do término do
exame no sábado, 58% dos es-
tudantes ainda estavam na sa-
la. O porcentual subiu para
81% no domingo, dia da reda-
ção.Mal deu para ir ao banhei-
ro.Dosquatroalunosquepedi-
rampermissãoparaissonodo-
mingo, dois foram e voltaram
correndo. “Não queria perder
tempo”,disseEduardo Namu-
ra, de 17 anos.

Os professores do cursinho
reforçaram a necessidade de
os alunos administrarem o
tempo. “O candidato que fizer
a prova com a consciência de
que ela é cansativa já está em

vantagem”,dizEdmilsonMot-
ta, coordenador geral do Eta-
pa.“Parar cinco minutos com-
pensa na concentração.”

A boa notícia para os 24 es-
tudantes avaliados no simula-
do é que o desempenho médio
ficou entre 100 e 120 acertos.
“É uma boa pontuação, consi-
derando que aplicamos um ní-
vel de dificuldade 30% acima
do esperado para o Enem”, diz
a coordenadora de Lingua-
gens do Etapa, Célia Passoni.

Entre as dez questões que
tiveram menos acertos, 40%
eram de Ciências da Nature-
za; 30% de Linguagens e Códi-
gos; 20% de Matemática e 10%
de Humanas.

Na correção, professores
identificaramproblemasnain-
terpretação de gráficos e ima-
gensedesconhecimentodete-
mas de atualidades. Muitos
alunos erraram uma questão
que exigia fazer a correlação
entre movimentos artísticos e
a época em que surgiram.
Também se equivocaram nu-
maquestãoquefalavadepers-
pectivas de exportação do pe-
tróleodo pré-sal.Ouconfundi-
ram números em um gráfico
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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

● Terça-feira,29deSetembrode2009 I .EDU I 17

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 set. 2009, .Edu, p. 16.

Text Box
Matéria




