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● De um lado, o segundo exa-
me de qualificação da Uerj,
que se realiza este domingo, a
partir das 9h. Do outro, o
Enem, cujas provas ocorrem
nos dias 22 e 23 de outubro.
No meio, a necessidade de es-
tudar para os dois. Em co-
mum, a interdisciplinaridade e
o formato das provas, com-
postas por questões de múlti-
pla escolha. Mas, na prática,
quanta diferença...

— Filosoficamente as provas
são bem parecidas, pois as
duas são separadas por área de
conhecimento. Mas, na prática,
a prova da Uerj é mais enxuta,
só trabalhamos com 60 ques-
tões num único dia de teste. Em
ambas, as questões são contex-
tualizadas, mas cobramos as
competências e habilidades de
forma mais simples — compara
Elisabeth Murad, coordenadora
de vestibular da Uerj.

Cerca de 68 mil candidatos
se inscreveram para o exame
de qualificação da estadual.
Para a maioria, é a chance de
melhorar a nota obtida no pri-
meiro teste e tentar se classi-
ficar para a etapa discursiva,
mas muitos estudantes tam-
bém estão usando a prova co-
mo forma de preparação para
o Enem. É o caso de Layla
Charlab, candidata a uma vaga
em Direito. Apesar de ter ob-
tido conceito A (o mais alto)
no primeiro exame de qualifi-
cação, a aluna do Colégio A.
Liessin vai enfrentar a marato-
na novamente no domingo.

— Acertei 43 questões em
60 e fiquei com A por pouco.
Mas é sempre bom treinar não
só os conhecimentos, mas
também a velocidade no ritmo
de prova, muito importante
para o Enem. Mesmo que os
modelos sejam diferentes, é
uma forma de estudar — diz
Layla, de 16 anos.

Assim como a estudante, os
amigos Rony Szuster e Ioav Li-
chtenstein tiraram A, mas fa-
rão a prova da Uerj novamen-
te. Já os colegas Rafael Levins-
tein, Alan Hadid e Rayza Fryd-
man não foram tão bem. Os
dois primeiros ficaram com B,
e Rayza tirou conceito D, o mí-
nimo para passar para a se-
gunda fase. No domingo, eles
terão uma nova chance para
melhorar seu desempenho.

— Fui mal no primeiro por

causa do nervosismo. Era para
eu ter tirado B, mas fiquei em
dúvida entre duas opções em
várias questões e acabei mar-
cando a alternativa errada no
cartão resposta — conta Rayza,
que quer fazer Design. — Mas
meu foco mesmo é o Enem, que
se tornou a prova mais impor-
tante com a adesão da UFRJ.

Professores das quatro áreas
analisam as duas provas
Para o professor de matemá-

tica Jorge Frias, coordenador
do 3o- ano do Liessin, o exame
de qualificação da Uerj pode,
sim, ser encarado como uma
preparação para o Enem, mas,
como as provas são diferentes,
é preciso ter cuidado. Ele lem-
bra, por exemplo, que, no exa-
me do MEC, sua disciplina apa-
rece sob a forma de prova de
Matemática e suas Tecnologias,
enquanto, na Uerj, é abordada
de forma interdisciplinar com
química, biologia e física, em
Ciências da Natureza.

— A Uerj pode ajudar a pre-
parar o aluno física e psicolo-
gicamente para o Enem, cujo
maior desafio é o curto tempo
para fazer as questões — des-
taca Jorge. — O Enem acaba
dando uma ênfase maior à ma-
temática, com muitos gráfi-
cos, razões e proporções. Na
Uerj, pode aparecer de forma
mais interdisciplinar com a
biologia, numa questão de ge-

Formas parecidas, conteúdos bem diferentes
Prova da Uerj, marcada para domingo, e Enem são interdisciplinares, mas atenção para peculiaridades de cada um
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nética envolvendo probabili-
dade, por exemplo.

A professora de língua por-
tuguesa Lúcia Soares também
ressalta diferenças entre os
dois exames:

— Apesar de o exame de

qualificação trabalhar com
textos literários, não enfoca as
características dos estilos de
época como o Enem. Além dis-
so, a Uerj apresenta uma pro-
va temática ao longo das 15
questões. Já o Enem cobra de-

terminadas manifestações po-
pulares nacionais ligadas a fol-
clore e dança, que os alunos
não estão acostumados a ver
numa prova regional.

O professor de geografia
Diomario da Silva Junior diz
que o exame da Uerj tem um
conteúdo mais generalista, en-
quanto o Enem foca mais as-
suntos nacionais.

— O Enem tem uma preocu-
pação muito forte com a ques-
tão ambiental, como base para
pensar outros problemas brasi-
leiros. A Uerj ultrapassa os limi-
tes nacionais e fala do mundo
contemporâneo, dando a possi-
bilidade de analisar historica-
mente conflitos como a Prima-
vera Árabe. No Enem, essa
abordagem é feita mais no Bra-
sil do século XX, com República
Velha, industrialização e JK.

Afonso Ferrario, professor
de física da Escola Alemã Cor-
covado e do Colégio Recanto,
também vê distinção clara en-
tre os dois exames:

— A prova da Uerj é muito
mais objetiva no seguinte que-
sito: conhecimento, compre-
ensão e aplicação. As ques-
tões do Enem são mais de aná-
lise e síntese. Além disso, o
conteúdo programático da
Uerj é menor, pois não cobra
ótica geométrica. Em ambas,
há interdisciplinaridade com a
química e a biologia através
da análise de gráficos. ■
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ENEM E VESTIBULAR
NA INTERNET:
oglobo.com.br/educacao/vestibular

PASSATEMPOS: Palavras
cruzadas e jogos para auxiliar
na preparação para o Enem.

REDAÇÃO: Veja dicas de
professores para fazer um bom
texto no vestibular.

CALENDÁRIO

SETEMBRO

09 é a data do encerramento
das inscrições para o
vestibular da Fuvest.
Taxa: R$ 120.
www.fuvest.br

15 é o último dia de inscrições
para o vestibular do ITA.
Taxa: R$ 100. www.ita.br

16 terminam as inscrições na
PUC-RJ. Taxa: R$ 120.
www.puc-rio.br/vestibular/

OUTUBRO

04 é o último dia para se
inscrever no exame
discursivo da Uerj.
Taxa: 85.
www.vestibular.uerj.br

07 é o último dia de
inscrições para o
vestibular da Unesp.
Taxa: R$ 110.
www.vestibular.unesp.br

NOVO TREINO: Ioav, Rony e Layla tiraram A mas farão a prova de novo

Compare os
dois exames

● DURAÇÃO DA PROVA
O exame de qualificação da
Uerj é aplicado em apenas um
dia, durante quatro horas. O
Enem é feito em dois dias: no
primeiro, são 4h30 para as
provas de Ciências da Nature-
za e Ciências Humanas; no
segundo, 5h30 para Lingua-
gens e Códigos, Matemática e
Redação.

● MULTIDISCIPLINAR
A Uerj divide a prova em três
áreas: Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias, Ciências da
Natureza, Matemática e suas
Tecnologias e Ciências Huma-
nas e suas Tecnologias. O
Enem separa Matemática de
Ciências da Natureza.

● MÚLTIPLA ESCOLHA
Na Uerj, são 60 questões (21
de Linguagens e Códigos, 22
de Ciências da Natureza e Ma-
temática e 17 de Ciências Hu-
manas). No Enem, são 180
questões, 45 de cada área do
conhecimento.

Fotos de Camilla Maia

.

Resultado
da Uerj sai
no dia 20

● O segundo exame de
qualificação do vesti-
bu lar Estadua l 2012
(que se lec iona para
Uerj, Uezo e academias
da Polícia Militar e dos
Bombeiros) acontece
neste domingo, às 9h.
Mas atenção: é impor-
tante chegar ao local
de prova com uma hora
de antecedência. O ga-
barito será divulgado
no próprio domingo. Já
o resultado sai no dia
20 de setembro.

As inscrições para o
exame discursivo, a se-
gunda fase do Es ta-
dual, estão abertas até
4 de outubro. A taxa de
inscr ição é R$ 85 . A
prova acontece no dia
4 de dezembro.

Videoaulas no site do GLOBO ajudam
a treinar para a maratona de testes
Lições de história e biologia já estão no ar, ilustradas com reportagens

● Falta pouco mais de um mês e
meio para o Enem, e ainda dá
tempo de revisar o conteúdo
que pode cair nas provas. Por
isso, O GLOBO vai lhe dar uma
força, com a ajuda dos professo-
res do Curso e Colégio _A_Z.
Até o fim de semana do exame,
em 22 e 23 de outubro, serão
publicados vídeos semanais
com dicas de várias disciplinas
no site oglobo.com.br/educa-
cao/vestibular.

No vídeo que entra no ar ho-
je, o professsor de história
Luiz Augusto Teixeira aborda
assuntos como comunidades
indígenas e minorias étnicas e
culturais. Segundo ele, são te-
mas recorrentes no Enem.

— O recente desastre nuclear
no Japão é outro assunto com
grandes chances, que pode ser
relacionado às bombas atômi-
cas que atingiram o país em
1945. Ou ainda à política energé-
tica brasileira no governo Geisel
— exemplifica o professor.

O site já tem, também, um ví-
deo sobre biologia, com tópicos
como ecologia, aquecimento
global e células-tronco. As expli-
cações dos professores são ilus-
tradas com reportagens sobre
os temas publicadas no GLOBO,
mostrando que o exame sempre
aborda atualidades.

Nas próximas semanas,
sempre às terças-feiras, serão
publicados vídeos de física,
geografia, matemática, histó-
ria, química e língua portugue-
sa e literatura brasilera. Como
se trata de uma prova interdis-
ciplinar, é possível que um
mesmo tema seja abordado
por matérias diferentes.

— O desastre nuclear de Fu-
kushima, no Japão, por exem-
plo, interessa não apenas à
história e à geografia. Pode
aparecer numa questão de
ciências da natureza, que as-
socie conhecimentos de biolo-
gia, química e física — alerta
Alex Nicácio, professor de
geografia. ■

Mônica Imbuzeiro

OS PROFESSORES
Alex Nicacio (de

branco), Felipe

Rossi e Rafael

Pinna (à frente):

miniaulas virtuais

Edição 2011 dos
Simulados começa hoje

Questões disponíveis em tablet

● Você passou os últimos
meses respirando vesti-
bular, mas ainda não sabe
se está preparado? Che-
gou a hora de descobrir. A
nova edição dos Simula-
dos O GLOBO Enem 2011
começa hoje, com provas
de Ciências da Natureza e
suas Tecnologias e Ciên-
cias Humanas e suas Tec-
nologias. No dia 13 de se-
tembro, mais testes: Lin-
guagens, Códigos e suas
Tecnologias e Matemática
e suas Tecnologias. Cada
teste terá 30 questões, e o
primeiro estará disponí-
vel a partir de hoje no site
og lobo .com.br /educa-
cao/vestibular.

A edição 2011 dos simu-
lados vem com uma novida-
de que vai permitir que os
vestibulandos se preparem
para as provas até fora da
escola ou do seu local de
estudos.

— Neste ano, é possível
baixar as provas dos simu-
lados em tablets e smart-
phones. O interessante é
que o estudante nem preci-
sa estar o tempo todo co-
nectado à internet. Ele po-

de baixar o conteúdo da
prova para resolver as
questões off-line. Assim, é
possível fazer os testes no
ônibus, no metrô etc. — diz
João Mesquita, do Colégio
24 horas, resposável pela
tecnologia usada nos tes-
tes, cujo conteúdo foi pre-
parado por professores do
Sistema de Ensino GPI.

Os Simulados O GLOBO
são especialmente produ-
zidos para preparar para o
Enem 2011. As questões
são divididas pelas áreas
d o c o n h e c i m e n t o q u e
c o m p õ e m o e x a m e d o
MEC.

Como na edição passada,
aqueles que fizerem as pro-
vas nos primeiros cinco
dias após o seu início (ou
seja, até o dia 11, no caso
da primeira prova, e até o
dia 18, no segundo teste) te-
rão seu resultado avaliado
de acordo com a TRI (Teo-
ria da Resposta ao Item),
também usada no Enem.

Em outubro, na reta final
d a p re p a r a ç ã o p a r a o
Enem, mais duas provas
dos Simulados O GLOBO
entrarão no ar.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 ago. 2011, Economonia, p. 17.




