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- Dicas gerais:

ENEM 2018



A força do hábito!



A força do hábito!

    O hábito exerce uma grande força tanto sobre 
nosso organismo quanto sobre nosso estado 
psicológico e o funcionamento mental. Deste modo, 
procure o ponto mais eficaz entre seus hábitos e as 
necessidades do dia da prova.
    Lembre-se, se tiver que mudar algum costume 
antigo, faça isso gradativamente e o máximo de 
tempo possível antes de provas ou exames.



Ponto médio: hábito X prova

- Alimentação: 
Coma o que está acostumado a comer todos 
os dias, mas sem exageros.
   - Sono:
Durma o suficiente para estar descançado na 
hora da prova. Dormir pouco ou 
exageradamente vai prejudicar a capacidade 
de raciocínio.
     - Horários:
Cuide para estar no local da prova mais cedo. 
Deixe tempo livre para o caso de imprevistos.
       - Minimize o stress:
Não se incomode com situações ou até mesmo 
pessoas que pareçam perturbadoras. 



Dê o dia INTEIRO para o ENEM!

- Chegue cedo ao local de prova.

-- Use todo o tempo disponível.

---  Reserve os últimos 30 minutos 
para preencher o gabarito.



Tenha uma estratégia!

1º – Faça o rascunho da redação.
2º – Faça as questões de seu conhecimento. Marque 
as difíceis e siga em frente, não perca tempo com 
elas agora. 
3º – Revise e passe a redação a limpo (corrija o que 
for preciso).
4º – Faça as questões marcadas como difíceis.
5º – Preencher o gabarito. Reserve 30 minutos para 
isso, se sobrarem questões difíceis sem fazer, marque 
qualquer letra (chute).  

Sugestão para a hora da prova:



Cuidado!

Seu sucesso depende de:

  - Estudo.
    -- Alimentação.
      --- Descanço. 



Faça tudo que puder!

   Não tenha pressa! Use todo o tempo disponível.
 



Importante:

    - Reserve os 30 minutos finais para 
preencher o gabarito.
Mais vale marcar as questões que você 

sabia e chutar as outras que ficar 
tentando fazer tudo e não dar tempo 

de marcar no gabarito. 

    



- Dicas de redação:

ENEM 2018



No ENEM você deve 
produzir um texto em prosa do 
tipo dissertativo-argumentativo 
sobre o tema proposto.

A leitura dos textos 
motivadores trará o tema. A 
partir dele crie sua tese 
(delimitando o ponto de vista a 
ser defendido). Selecione os 
argumentos que caracterizam sua 
tese. No último parágrafo 
coloque sua proposta de 
intervenção (clara, objetiva e 
que respeite os direitos 
humanos.



O que é um texto dissertativo-
argumentativo?

- Defender um ponto de vista.
-- Fundamentar-se em argumentos.
--- Tentar convencer o leitor. 
---- Expor e explicar ideias de forma 
objetiva e clara.

Trata-se de um texto escrito em prosa cujas 
características principais são:



Competências avaliadas:



Cada uma das competências será avaliada e 
receberá uma noda de 0 a 200. Sendo assim, a 
soma das notas das cinco competências forma a 
nota máxima da redação do ENEM: 1.000 pontos.

Pense em cada uma dessas cinco 
competências e procure formas de se fortalecer 
nestes quesitos.



Atenção!



Leia atentamente os textos 
motivadores!

Identifique o tema proposto!

Escreva todas as idéias que 
tiver sobre o tema!

Leia novamente os textos 
motivadores!

Selecione as idéias que 
caracterizam a sua tese!



Organeze idéias em parágrafos!

1º – Introdução.

    2º, 3º … Argumentos.

        Último – Conclusão (com 
proposta de intervenção).
    



O título é facultativo!

Mas conta como linha escrita.

E NÃO pode conter partes dos 
textos motivadores.
    



Três ideias para iniciar:
(Introdução – 1º parágrafo)

- Citação: de pensador, teórico, trecho de 
música...

    - Referência histórica: algum 
acontecimento histórico importante.

           - Comparação: comparar a 
realidade brasileira com a de outro país, ou o 
momento presente com um momento já 
passado...

    



Iniciando com citação:

Já afirmava Geraldo Vandré na canção “Pra 
não dizer que não falei das flores”, que somos 
todos iguais, braços dados ou não. Deste modo, 
entende-se a necessidade do ser humano respeitar 
as diferênças, bem como aprender a conviver com 
elas. Contudo percebe-se a intolerância religiosa 
como um mal ainda presente em nossa sociedade. 

    



Iniciando com referência histórica:

A questão da discriminação racial no Brasil 
é uma herança da sociedade colonial onde a 
abolição da escravatura mostrou-se mais como 
um sucateamento do negro, substituído pelo 
imigrante, que uma inclusão do mesmo na 
sociedade.

    



Iniciando com comparação:

Embora observe-se muito menos atitudes 
racistas atualmente que há algumas décadas, 
nossa sociedade ainda sofre com a herança 
desta infeliz época em que alguns seres 
humanos subjugaram e escravizaram outros em 
detrimento da cor de sua pele.  

    



Desenvolvimento:

- Construa sua argumentação 
conduzindo o leitor de forma linear.
-- Mantenha argumentos que reforcem 
sua tese.
--- Caso queira, coloque mais uma ou 
duas citações (como explicado para a 
introdução).

    



Proposta de intervenção:
(conclusão)

- Seja claro.
- Proponha intervenções realistas (pense em 
atitudes possíveis).
- Seja coerente com sua tese (a intervenção deve 
estar de acordo com os argumentos expostos no 
texto.
- Se possível envolva duas instituições sociais (ex.: 
… espera-se isso do governo… e isso da sociedade 
civil…).
- Respeite os direitos humanos.

    



Reforçando:

- Texto dissertativo-argumentativo, 
sobre o tema proposto, e estruturado 

com os seguintes elementos: introdução 
(um parágrafo), desenvolvimento (dois 
a quatro parágrafos) e conclusão com 

intervenção (um parágrafo).

    



Reforçando:

- Tema: É preciso atentar-se a proposta 
de redação apresentada pelos textos 
motivadores para entender o tema 
proposto. Assim sua argumentação e 
suas idéias devem respeitar o tema. 
Não se desvie dele.

    



Reforçando:

- Tese: Construir uma tese delimitando 
no universo do tema proposto, os 
assuntos que serão abordados no texto, 
facilitando assim a seleção dos 
argumentos e evitando a perda do 
foco.

    



Reforçando:

- Organização: É importante organizar 
as idéias e argumentos que serão 
expostos no texto, formando assim uma 
espécie de "esqueleto" ou esquema do 
texto. Esse esquema também facilitará 
a divisão do texto em parágrafos, bem 
como a definição do foco de cada um 
destes parágrafos.

    



Reforçando:

- Argumentos: Os argumentos devem 
ser escolhidos de maneira a defender a 
tese proposta, eliminar ideias 
seundárias e irrelevantes, além de 
conduzir o leitor do texto por um 
raciocínio coeso e coerente.

    



Reforçando:

- Estrutura: O texto deve ser montado 
de maneira coerente, coesa e lógica. 
Procure evitar frases muito longas que 
possam dificultar a leitura. Seja cláro e 
busque linealidade nos argumentos.

    



Reforçando:

- Revisão: É muito importante que seu 
texto seja produzido na folha de 
rascunho e rigorosamente revisado antes 
de ser transcrito para a folha de redação 
oficial.
- Faça seu rascunho no início da prova e 
só revise após fazer outras atividades 
para criar um distanciamento psicológico 
que lhe permita encontrar possíveis 
erros. 

    



Importante!

- Escreva até o final da linha mes-
mo que tenha que separar as  síla-
bas das palávras.

- Faça letra legível (não precisa ser 
bonita) e diferencie as letras 
maiúsculas das letras minúsculas. 

    



Importante!

- Não seja radical e extremista em seus 
argumentos. Esse tipo de argumentação 
não funciona na redação do ENEM 
(embora tenha funcionado nas eleições 
presidenciais americanas).

    



Importante!

- Procure na Internet, redações que 
tiraram 1.000 no ENEM. Leia algumas 

observando a extrutura e a 
argumantação.

    



Temas mais cotados:

- Bullying, Cyberbullying e crimes virtuais nas escolas.
- O esporte como ferramente de inclusão social.
- Escravidão contemporânea. Causas e efeitos.
- Mudanças nas relações de trabalho.
- Crise de energia no país.
- Desafio da democracia no atual cenário brasileiro.
- Problemas de segurança pública. Impunidade x 

condenação.
- Representatividade social (empoderamento) da mulher.

    
    



Continuação temas mais cotados:

- A grande dependência nacional da malha rodoviária 
para escoamento de produção e distribuição de mercadorias.

- Entrada de imigrantes no Brasil.
Diversidade sociocultural brasileira na atualidade.

- Tensão EUA x Coreia do Norte.
- Meio ambiente e preservação.
- A família atual e sua estrutura.
- Criminalização da homofobia.
- Mobilidade urbana.

    
    



Ainda sobre temas:

    - Procure informações sobre os 
temas citados acima, leia sobre eles, 
pense em argumentos, idéias, pontos 

de vista. Informe-se! Você pode 
precisar... 

    



COMO NÃO “TRAVAR” 
NO ENEM
KEEP CALM AND “HELP”!



O QUE É ANSIEDADE?

- A ansiedade é uma sensação de 
desconforto, medo e preocupação 
diante de algo novo, desconhecido ou 
desafiador. É natural ficar ansioso com 
algo novo que está por vir, assim como 
é o caso do Enem, uma prova extensa 
que exige empenho, conhecimento do 
conteúdo e controle emocional. 

- Aprender como controlar essa 
ansiedade é a chave para uma boa 
prova. Nas próximas páginas vamos 
encontrar dicas para controlar o 
“nervosismo” antes, e durante a prova.



DURANTE A PROVA



01 – ENTENDA SUA 
METACOGNIÇÃO

• Metacognição é o conhecimento que as pessoas têm 
sobre seus próprios processos cognitivos e a habilidade 
de controlar esses processos, monitorando, organizando, 
e modificando-os para realizar objetivos concretos. 

• Resumindo de forma simples, entenda como funciona sua 
atenção.

• Esteja atento a si mesmo, e assimile as distrações que 
mais afetam você, o momento em que você começa a se 
cansar, seus momentos de foco e concentração, e 
aprenda a usar tudo isso ao seu favor.

• Ou seja, compreenda e gerencie seus recursos 
cognitivos!



02 – DIRECIONE SEUS 
PENSAMENTOS

• Se precisa de mais foco durante os estudos, 
ou durante a prova, estabeleça uma frase de 
orientação, que faça você voltar para aquilo 
que realmente importa;

• Repita mentalmente algo como “Concentre-
se”, “volte para a prova”, “foco” ou qualquer 
outra frase que você escolher, e use essa 
mesma frase como um “puxão de orelha” 
sempre que começar a perder o foco ou se 
distrair.



04 – NÃO TENTE PENSAR COM 
FOME/SEDE

• Fome ou sede são alertas biológicos.

• De forma semelhante à dor, são sinais 
de que algo está “errado” no corpo. 
Tentar pensar com fome ou sede com 
certeza não vai trazer resultados 
satisfatórios.

• Faça uma pausa, resolva isso (coma, 
beba) e depois continue.

• Não ignores seu corpo!



PAUSA PRA BEBER ÁGUA



05 – “PRIORIZE AS PRIORIDADES”

• Saiba focar em uma coisa por vez.

• Por mais óbvio que possa parecer, muitos 
alunos pecam nesse mesmo quesito. 

• Estabeleça as prioridades na prova, e 
resolva-as primeiro, uma de cada vez. 

• Quando estiver fazendo uma questão, se 
concentre nela, e se preocupe apenas com 
ela e não com as 44 questões que vem 
depois dela.

• Obviamente, uma boa gestão do tempo 
disponível para fazer a prova é essencial, 
mas seu foco e sua concentração devem 
estar em apenas um lugar por vez.

• Não divida sua atenção!



06 – NÃO SE SOBRECARREGUE

• Quando alcançar seu limite, faça uma breve pausa;

• “Custo x Benefício do esforço”! Busque sempre o melhor 
resultado, pelo menor esforço possível! Priorize o que é 
mais fácil para você, e gaste seu tempo primeiro nisso. 
Fazer primeiro as questões que considerar fáceis, e 
deixar as mais difíceis por último, pode ser uma ótima 
ideia.

• Gerencie sua energia;

• Saiba quando “dar uma pausa”.



07 – INSPIRE, EXPIRE E 
RELAAAAXE

• A respiração é o maior fator fisiológico relacionado ao 
relaxamento.

• Sem a oxigenação ideal, seu cérebro não vai funcionar!

• Então pare, e respire profundamente algumas vezes se 
precisar relaxar e se concentrar.



UMA SEMANA ANTES 
DA PROVA



NÃO SE SOBRECARREGUE (DE 
NOVO)

• Você já estudou! Agora é hora de 
revisar. 

• Não se desgaste poucos dias antes da 
prova;

• O melhor a ser feito poucos dias antes 
da prova, são revisões leves. Você já 
estudou e aprendeu o que precisava. 
Uma boa ideia é gastar esse tempo 
final revisando conteúdos importantes 
(mas nada muito exaustivo).



NÃO TROQUE O DIA PELA NOITE

• Ajuste seu relógio biológico. A 
prova é durante a tarde, não 
durante a noite! Acostume-se a 
estudar durante o período em que 
fará o ENEM, para que seu relógio 
biológico (seu corpo) se acostume, 
e assimile que os períodos em que 
necessita de concentração são 
aqueles.

• Não vai adiantar passar a tarde do 
ENEM dormindo em cima da prova! 



REPRODUZA O LOCAL DA PROVA

• Se familiarizar com o ambiente em que vai fazer a 
prova ajuda a manter a calma e a concentração 
durante a prova.

• Crie um ambiente calmo para seus estudos, livre de 
interrupções ou muitos barulhos. Se tiver dificuldade 
para fazer isso em casa, tente buscar uma biblioteca!

• Elimine o máximo de interferências que conseguir! 



NÃO ESTUDE OUVINDO MÚSICA

• Não faça sua concentração depender de algo que não 
vai ter durante a prova!

• Muitas pessoas, ao estudarem ouvindo música, 
ancoram (associam) o estado de concentração com a 
música, e passam a ter dificuldades para se 
concentrar sem estar ouvindo algo.



DIVIDA GRANDES CONTEÚDOS EM 
PARTES MENORES

• Fracione o que for difícil. Divida os conteúdos na hora 
de estudar, e estude cada etapa por vez, para depois 
formar uma visão global a cerca do tema.

• Questões difíceis da prova muitas podem (ou 
precisam) ser divididas em problemas menores, para 
só então serem resolvidas. Isso polpa tempo, e 
diminui as chances de errar algo por falta de atenção.

• Grandes problemas, são apenas um amontoado de 
problemas menores.

• Então resolva um por vez!



CRIE PEQUENAS ROTINAS DE 
CONCENTRAÇÃO

• Respirar profundamente, riscar o papel, balançar 
uma caneta na mão, e quase qualquer coisa que 
você tenha a mania de fazer durante os estudos, 
podem se tornar pequenas rotinas que te ajudem 
a ficar mais confortável com o ambiente da prova, 
aproximando as semelhanças deste com o 
ambiente em que estudou.

• Reproduzir essas rotinas durante a prova, pode 
ajudar a tornar o ambiente da avaliação mais 
amigável!



FI
M

– “Já acabou? ;-; ”
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