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Guias leem
questões para
deficiente visual

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

2 mil
EDUCAÇÃO

● Quando
As provas podem ser feitas até
as 23h59 de quinta-feira, dia 11,
pelo site www.geekie-estadao.
com.br. Primeiro o candidato
deverá resolver as 90 questões
de Ciências Humanas e Ciências
da Natureza. Só então terá aces-
so ao segundo exame, composto
por 90 testes de Linguagens e
Códigos e Matemática

● Quem pode fazer
Os 120.372 candidatos que se
inscreveram até sexta-feira

● Correção pela TRI
As questões foram criadas com
exclusividade por professores
especializados na preparação
para o Enem. Assim como o
exame oficial, o simulado tem

questões fáceis, médias e
difíceis testadas previamente,
seguindo os parâmetros da
Teoria da Resposta ao Item

● Boletim personalizado
Cada participante receberá
a partir do dia 16 um relatório
que destaca os pontos fortes e
fracos nas quatro áreas do
conhecimento da prova. O
boletim indicará os temas
que devem ser revisados

● Ranking
O aluno poderá comparar seu
desempenho com o de outros
participantes do simulado

● Gabarito
A resolução dos itens também
será publicada no dia 16

O ensino adaptativo, modelo
que permite a cada aluno
aprender no seu ritmo, inspi-
r o u o S i m u l a d o
Geekie+Estadão. Com ajuda
do relatório de desempenho
personalizado, que será entre-
gue por e-mail, o candidato sa-
berá em quais conteúdos de-
verá se concentrar no tempo
que resta até o Enem. E bus-
car a melhor maneira de revi-

sá-los. “O relatório é uma ferra-
menta que se baseia na customi-
zação da aprendizagem”, afirma
Eduardo Bontempo, cofunda-
dor da Geekie.

O estudante Lucas Pezolito,
de 17 anos, diz que aprende me-
lhor por meio de recursos multi-
mídia, como videoaulas e exercí-
cios online. Ele pretende pesqui-
sar na internet conteúdos em
que tiver desempenho ruim no
simulado. “Também vou pergun-
tar a meus professores nas aulas
de revisão”, diz Lucas, que mora
em Arujá, Grande São Paulo, e
planeja usar o Enem para conse-
guir vaga em Engenharia de Pe-
tróleo da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).

O paulistano André Alves, de
17, também quer estudar na
UFRJ, no curso de Engenharia
Ambiental. Sua matéria favorita
é física, e seu ponto fraco é biolo-
gia. “O simulado, que considera
a diversidade de habilidades en-
tre os alunos, fará um diagnósti-
co alinhado com as necessida-
des de cada um”, afirma.

Além do simulado, a Geekie de-
senvolveu este ano uma platafor-
ma digital de ensino adaptativo
que já está sendo utilizada por
alunos do ensino médio de duas
escolas técnicas da capital, a Ta-
kashi Morita e a Capela do Socor-
ro. Ela tem videoaulas e exercí-
cios que acompanham o desen-
volvimento de cada estudante

conforme suas respostas a ques-
tões. Após o diagnóstico, são su-
geridos temas para estudo.

Paraa coordenadora pedagógi-
ca da Geekie Kátia Ura, é um de-
safio para o professor identificar
as necessidades individuais de
seus alunos. “Com a plataforma,
o educador poderá acompanhar
o ritmo de cada estudante.”

A coordenadora da Etec Cape-
la do Socorro, Solange Casella,
acredita que as novas tecnolo-
gias de informação e comunica-
ção ajudam a personalizar o ensi-
no. “Devemos estar abertos para
experimentar ferramentas que
oferecem um parâmetro de
aprendizagem mais eficiente.”

Para o diretor da Etec Takashi
Morita, Wilson Shibata, a plata-
forma da Geekie é uma aliada
dos professores. “Ao acessar o
diagnóstico de desempenho dos
alunos, eles podem pensar meto-
dologias e linguagens adequadas
a cada perfil de estudante.” / L.L.

O Simulado Geekie+Estadão
será reeditado em 2013, em do-
se tripla e com uma inovação
importante: o uso de Compu-
ter Assisted Testing (CAT),
que permitirá montar provas
“personalizadas”. “A ideia é

ter um simulado no começo do
primeiro semestre, outro antes
das férias do meio do ano e o últi-
mo 45 dias antes do Enem”, diz o
sócio-fundador da Geekie, Clau-
dio Sassaki.

No ano que vem, o aluno pode-
rá comparar seu desempenho de
uma prova para outra, o que Sas-
saki chama de “análise longitudi-
nal”. Os três exames terão o mes-
mo grau da dificuldade, graças à
Teoria de Resposta ao Item
(TRI), conjunto de modelos ma-
temáticos empregado no Enem

e em outras grandes avaliações
nacionais e internacionais. “Se
no primeiro simulado o aluno ti-
ver 600 pontos e, no segundo,
700, isso vai representar de fato
uma melhora de 100 pontos.”

Com o CAT, as provas serão
flexíveis. A central da Geekie vai
gerar as questões de acordo com
a resposta de cada candidato.
Quando ele acerta um item, res-
ponderá em seguida a uma ques-
tão mais difícil. Da mesma for-
ma, se o aluno erra uma determi-
nada questão, o sistema vai pin-

çar outra mais fácil na sequên-
cia. Para o CAT funcionar, o ban-
co de questões da Geekie terá de
ser ampliado. “Vamos ampliar
gradualmente, ao longo do ano.”

Para Sassaki, o exame deste
ano mostrou o potencial de par-
cerias com Secretarias de Educa-
ção como as do Ceará e de Goiás
para atingir o objetivo principal
do exame, que é ajudar na prepa-
ração de alunos de escolas públi-
cas. Graças a essas parcerias e a
divulgações especiais feitas pelo
Centro Paula Souza, que admi-

nistra escolas técnicas paulistas,
e das Secretarias de Educação de
Mato Grosso do Sul e da Bahia,
estudantes da rede pública lide-

raram as inscrições.
A adoção do CAT também

pode aumentar o grau de com-
petitividade dos alunos da re-
de pública na disputa por va-
gas na universidade. A ideia é,
a médio prazo, usar os simula-
dos na preparação de alunos
de todo o ensino médio, e não
só da 3ª série. Com um banco
de questões reforçado, o siste-
ma poderá pinçar questões do
nível da 1ª ou 2ª séries de acor-
do com o desempenho de ca-
da estudante.

20 mil já
fizeram
simulado
do Enem
Prazo para inscritos concluírem provas de
exame gratuito online termina na 5ª-feira

Baseado em ensino adaptativo,
exame terá diagnóstico de alunos

Meta é oferecer três simulados no ano que vem

LUÍS LIMA/AE

docentes do ensino técnico farão
cursos na Alemanha até 2014

MAPA DO ENSINO SUPERIOR EM SP

6,9% dos jovens

A vida de Sérgio Augusto da Sil-
va, de 44 anos, sempre esteve liga-
da à música: trabalhou como DJ
por duas décadas, administrou
lojas de CDs e DVDs e uma grava-
dora de talentos da black music.
A perda da visão provocada pela
retirada de um tumor no cére-
bro, em julho de 2010, não o fez
desviar desse caminho. Ele pres-
tará o Enem este ano para fazer o
curso de Rádio e TV em alguma
faculdade particular, com bolsa
do Programa Universidade para
Todos (ProUni). Seu sonho é vi-
rar locutor. “Está na hora de me
reinserir no mercado.”

Para se preparar para o exame,
S é r g i o f e z o S i m u l a d o
Geekie+Estadão na sede da Gee-
kie, em Moema, zona sul de São

Paulo. No sábado, conseguiu res-
ponder a 80 das 90 questões de
Ciências Humanas e Ciências da
Natureza. No domingo, resol-
veu 81 dos 90 testes de Lingua-
gens e Códigos e Matemática.

“Não estava seguro porque há
muito tempo não faço provas
tão extensas e complexas como
essas”, disse. Ele também preten-
de usar o Enem como certificado
de conclusão do ensino médio,
já que cursou só até a 1.ª série.

O cofundador da Geekie
Eduardo Bontempo e a psicope-
dagoga Eneida Tsuji se encarre-
garam da leitura integral do si-
mulado para Sérgio. Fizeram o
papel dos guias que ajudam defi-
cientes no exame oficial.

O nível do simulado, segundo
Sérgio, estava razoável. Ele teve
mais dificuldade nas questões
de física e matemática, pela com-
plexidade de fórmulas exigidas.
As perguntas de Humanas foram
mais fáceis. “A prova exigiu mui-
to poder de interpretação. A cha-

ve de algumas questões esta-
va no próprio enunciado.”

Sérgio, que não fez nenhum
curso preparatório para o
Enem, se define como candi-
dato autodidata. Recorre a ví-
deos no Youtube e a sites so-
bre educação utilizando o
software Jaws, que transfor-
ma em áudio tudo o que apare-
ce na tela do computador.

Na agenda dele não há tem-
po livre. Sérgio faz quatro cur-
sos: de locução, braile, soro-
ban (técnica japonesa para
realizar cálculos mentalmen-
te) e de preparação para o mer-
cado de trabalho. Nas horas
vagas, é voluntário da associa-
ção Laramara, de assistência
a deficientes visuais.

A menos de um mês para o
Enem, o candidato quer se de-
dicar ao máximo. “Com o bo-
letim de desempenho vou sa-
ber no que focar para poder
melhorar e ter um bom rendi-
mento na prova oficial.” / L.L.

de 18 a 24 anos da cidade de Registro cursam uma faculdade. O
porcentual em São Carlos, no outro extremo da lista, é de 25,5%

Carlos Lordelo
Luís Lima
ESPECIAL PARA O ESTADÃO.EDU

Cerca de 20 mil estudantes fi-
zeram neste fim de semana as
duas provas do Simulado
Enem 2012 Geekie+Estadão e
esperam agora a divulgação
do relatório de desempenho
personalizado. O boletim indi-
cará a cada participante seus
pontos fortes e fracos nas qua-
tro áreas do conhecimento
avaliadas pelo Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).
O material ficará disponível
online a partir do dia 16.

Quem ainda não respondeu
aos testes tem até as 23h59 de
quinta-feira, dia 11, para en-
trar no site www.geekie-esta-
dao.com.br e resolver as pro-
vas. O simulado online, gratui-
to, teve 120.372 candidatos – o
prazo para inscrições termi-
nou na noite de sexta-feira.

O relatório de desempenho
vai mostrar ao aluno sua nota
e a quantidade de acertos em
cada prova (Ciências Huma-
nas, Ciências da Natureza,
Linguagens e Códigos e Mate-
mática). O estudante tam-
bém saberá sua performance
por disciplina (literatura, físi-
ca, química, etc). Em outra
parte do boletim aparecerão
os temas que devem ser revisa-
dos na reta final de prepara-
ção para o exame oficial, mar-
cado para 3 e 4 de novembro.

“O relatório ‘entende’ as ne-

cessidades do aluno e o ajuda a
avançar nos estudos com foco e
precisão”, explica Eduardo Bon-
tempo, sócio-fundador da Gee-
kie, empresa de tecnologia apli-
cada à educação.

Pesos diferentes. O boletim
mostrará ainda o ranking do par-
ticipante em relação aos demais
candidatos do simulado. No dia
em que for divulgado, o aluno po-
derá conferir o gabarito e a reso-
lução dos testes, elaborados de
acordo com a metodologia da
Teoria da Resposta ao Item
(TRI), a mesma do Enem, que
atribui pesos diferentes às ques-
tões de acordo com seu nível de
dificuldade.

A gaúcha Sofia Ihjaz, de 17
anos, se inscreveu no simulado
por ele ser online e entregar o
relatório personalizado. “Na vés-
pera da prova, é preciso selecio-
nar o conteúdo em que focar.”
Ela é de Santo Ângelo, a 459 quilô-
metros de Porto Alegre, e vai uti-
lizar o Enem para entrar em Di-
reito em uma universidade fede-
ral do Estado. “O simulado tinha
questões bem feitas e atuais e
abrangeu bastante conteúdo.”

A pernambucana Sâmela Jor-
dão, de 18, também elogiou o exa-
me, do qual tomou conhecimen-
to pelo Facebook de um profes-
sor de cursinho. Ela concluiu o
ensino médio no ano passado nu-
ma escola pública de Recife. “As
provas estavam muito boas, com
questões bem no estilo do
Enem, exigindo interpretação

de texto”, conta Sâmela, candida-
ta a uma vaga em Ciências Bioló-
gicas na Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE).
“Espero ficar em uma posição
boa no ranking.”

Colégio da PM. O paulistano
Danilo Alves Dias, de 17, fez a pri-
meira prova no sábado e preten-
de encarar hoje a de Linguagens
e Códigos e Matemática. Ele mo-
ra em São Mateus, zona leste, e
estuda no Colégio da Polícia Mili-
tar na Penha. “O desempenho
no simulado valerá nota na esco-
la”, diz Danilo, vestibulando de
Turismo. “Espero me sair bem,
saber o que estou errando mais e
me preparar melhor.”

Quando as notas da prova ofi-
cial forem divulgadas, o candida-
to do simulado poderá entrar no
site e cadastrar suas médias. Ele
deveráindicar o curso e a faculda-
de na qual deseja estudar. A ferra-
menta ajudará o aluno a estimar
seu desempenho em relação aos
concorrentes diretos que tam-
bém informarem suas notas.

Volta ao mercado. Sérgio, que perdeu a visão em 2010 após a retirada de tumor no cérebro, pretende cursar Rádio e TV
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Boletim personalizado
vai mostrar a candidato
quais temas deve
revisar na reta final de
estudos para o Enem

● Dose triplaEmpresa prevê a
realização de dois
exames no primeiro
semestre e outra prova
45 dias antes do Enem

SAIBA MAIS SOBRE O ‘PRÉ-ENEM’

CLAUDIO
SASSAKI
FUNDADOR DA GEEKIE
“O aluno poderá conferir
seu progresso de uma
prova para a outra”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




