Sobre este guia
A cada ano, milhões de estudantes realizam o Exame Nacional do Ensino Médio em busca de
uma vaga nas faculdades do Brasil. E a cada ano, mais instituições aceitam a prova como sua
principal – em alguns casos a única – porta de
entrada,

deixando

de

lado

os

vestibulares

convencionais.
Se você é um desses milhões de estudantes que
estão se preparando para a reta final do ENEM,
este guia é para você!
Porque foi pensando principalmente em você,
estudante, criamos um rápido guia com dicas para
ajudar na preparação para o exame.
Mas se você faz parte do corpo docente e já
passou há muito da fase de estudar para fazer exames, este guia com dicas também é para
você! Compartilhe o guia com seus alunos e os incentive a criar seus próprios recursos.
Você verá no decorrer deste guia que separamos diversos recursos criados por nós, por outros
professores ou alunos na plataforma ExamTime. São centenas de milhares de usuários no
mundo utilizando a plataforma e isso significa algo importante: nossas ferramentas realmente
ajudam!
Sabemos que o ensino em sala de aula e a relação professor-aluno é essencial, mas nosso
propósito é que nossas dicas possam ser utilizadas em conjunto com o conteúdo e a
metodologia em sala de aula. E acredite, você terá uma experiência ainda melhor com este guia
ao usá-lo junto com sua conta ExamTime. Então, dê já o primeiro passo e crie sua conta gratuita!
Esperamos que goste deste conteúdo! Não deixe de compartilhar conosco sua experiência!
Boa leitura!
Equipe ExamTime em Português
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O QUE ESTUDAR PARA O ENEM 2014

Um guia para a reta final
Você se lembra de quando ainda esperávamos pela Copa do
Mundo e a prova do ENEM parecia tão longe? O tempo
passou, a Copa acabou e o ENEM está muito próximo! Foi para
ajudar você a revisar o conteúdo nessa reta final, preparamos
este guia.
Venha conosco rever o que pode ter ficado para trás - ou o que
ainda virá pela frente.
Antes de mais nada, é sempre válido falar um pouco sobre a fórmula do ENEM. Diferentemente da
maioria dos vestibulares, a prova do ENEM enfatiza muito a interpretação dos enunciados. Apenas a boa
leitura não te dará a resposta, mas é metade do caminho.
Há um erro comum quando se fala sobre o ENEM. Muitos defendem que não é
preciso estudar materiais didáticos e que basta ler sobre atualidades. Não
acredite nisso! Temas atuais realmente são muito cobrados mas, no fim,
tudo passa pelas fórmulas de Matemática, termos de Biologia e datas de
História, só para citar alguns.
Então, lembre-se: estar conectado com o que acontece no mundo é importante, mas não se limite a
isso. O resultado positivo que você busca virá como consequência de como você usa essas informações
para resolver os problemas das Áreas de Conhecimento, que é o que explicaremos a seguir.

Áreas de conhecimento
O ENEM não se divide apenas em Exatas, Humanas e Biológicas. A fórmula do exame passa por uma
divisão de todas as matérias em 4 Áreas de Conhecimento:

4

COMO ESTUDAR ONLINE – 8 TÉCNICAS INOVADORAS

Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia;
Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia;
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira
(Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação;
Matemática e suas Tecnologias: Matemática
Mas afinal, o que estudar para o ENEM 2014? Clique na nota abaixo para acessar:

Figura 1 - Áreas de conhecimento do ENEM
(clique para ver o recurso completo)
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Cuidado com o sistema anti-chute
Você terminou o segundo dia da prova, chegou em casa e conferiu o gabarito. Acertou 140 perguntas
das 180. Seria essa sua nota final? A resposta é: não. E não estamos falando apenas da redação, que
obviamente não é corrigida na hora. Estamos falando do sistema de cálculo das notas do ENEM,
conhecido como TRI (Teoria de Resposta ao Item).
Basicamente, o sistema funciona dando mais valor às perguntas com menor índice de acerto. Quanto
mais candidatos acertam a mesma questão, menor o peso dela no resultado final. Dessa forma, dois
candidatos que acertaram a mesma quantidade de respostas podem ter notas diferentes.
O valor de cada pergunta é definido através de um cálculo, como explica o Guia do Estudante. Tenha em
mente que, se você acertar 5 perguntas consideradas fáceis pelo sistema, provavelmente terá uma nota
maior do que quem acercar 4 perguntas difíceis, errando todas as fáceis. Isso seria interpretado como
"chute" e o sistema TRI irá penalizar a nota. Soa injusto, mas é como funciona, então tenha isso em
mente.

Cuidado para não zerar na Redação
Já comentamos sobre as disciplinas o ENEM 2014. Mas apenas citamos o que se refere às perguntas de
múltipla escolha. Ainda falta uma etapa: a Redação!
A Redação é avaliada de maneira tradicional, sendo julgados o domínio do candidato sobre as normas
cultas da Língua Portuguesa, coerência, resposta e desenvolvimento do tema proposto.
Alguns erros podem fazer você zerar a Redação, o que certamente irá derrubar muito sua nota final.
Esse post do Brasil Escola explica com bastante clareza o que você precisa evitar a todo custo para não
perder cerca de 20% de sua nota final.
Ficou preocupado? Não há motivos. No próximo capítulo, te daremos dicas de como fazer uma boa
redação e garantir uma boa nota nessa etapa.
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Simule a prova, veja seu desempenho, melhore!
Um dos maiores adversários dos estudantes, seja em provas na escola, em vestibulares ou no ENEM, é a
pressão psicológica que é imposta pelos professores, pais ou pelo próprio aluno. Claro que em uma
prova como o ENEM há muito em jogo. Mas o primeiro passo na longa caminhada para o sucesso é se
convencer de que você atingirá seu objetivo e, se isso não acontecer, sempre haverá uma outra
oportunidade.
Nesse processo de autoconfiança, um excelente aliado são os Simulados. Atingir boa pontuação em um
simulado, praticando com questões de provas passadas e entendendo como funciona o exame, irá lhe
ajudar na luta contra o vilão da ansiedade.
Em ExamTime você encontra diversos Simulados como o exemplo abaixo sobre os mais variados
assuntos (além de muitos outros recursos sobre o ENEM) que podem ser seu aliado na hora de revisar a
matéria. Veja um exemplo clicando na imagem abaixo.

Figura 2 - Simulado do ENEM
(clique para acessar o recurso completo)
Você pode encontrar outros Simulados ou criar seu próprio simulado personalizado, gratuitamente, na
plataforma ExamTime. Você ainda pode criar seus outros recursos de estudo ou sugerir a seus
professores que criem desafios com questões cobradas na prova do ENEM.
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Um guia prático para uma redação nota 1000
Você está estudando com afinco para a prova do ENEM, está
revisando as disciplinas com o nosso guia e praticando com
nosso Simulados para o ENEM. Mas, não se esqueça que,
umas das etapas mais importantes do exame é a Redação.
Para lhe ajudar, listamos as 5 competências da redação.
Com esses tópicos você entenderá em quais pontos é
importante focar sua atenção e, assim, praticar com um objetivo claro.
Guiando-se pelas 5 competências da redação e praticando bastante, as chances de garantir uma boa
pontuação nesta etapa da prova do ENEM serão maiores.

1ª Competência
Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita
O candidato deve demonstrar capacidade de se expressar bem, isto é, de escrever um texto claro, com
poucos erros gramaticais, e de preferência sem erros que prejudiquem a compreensão daquilo que está
expondo.

2ª Competência
Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo
O candidato deve entender o que está sendo pedido na proposta – antes de mais nada, é preciso
escrever uma dissertação sobre o tema proposto. Nessa dissertação, o aluno deve mostrar que sabe
como discutir o assunto, aplicando os conhecimentos que possui (de várias áreas) para conduzir a
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discussão. O candidato deve mostrar que sabe usar os conhecimentos que tem para desenvolver o
tema.

3ª Competência
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa
de um ponto de vista
Numa dissertação, basicamente, o aluno tem de apresentar o seu ponto de vista e dizer por que ele vê
as coisas assim, tentando convencer o leitor de que ele, o aluno, está certo. Para isso, é necessário
selecionar, relacionar e organizar motivos. É o mesmo
procedimento da dissertação.

4ª Competência
Demonstrar

conhecimento

dos

mecanismos

linguísticos

necessários para a construção da argumentação
Dissertar é fazer conexões. Trata-se de articular declaração de modo que a conclusão seja uma
decorrência delas. Os mecanismos linguísticos são basicamente as palavras que conectam as
declarações. Ou seja, é preciso estabelecer relações de causa e consequência entre os fatos que são
expostos.

5ª Competência
Elaborar proposta de solução para o problema abordado
A 5ª competência da redação trata-se de fazer propostas de solução para o problema apresentado.
Exemplo: quando se fala no problema do lixo, a reciclagem pode ser apontada como solução. Se não
resolve de vez, ao menos contribui para isso. Só vale a pena duas ressalvas:
1) Não seja óbvio nem genérico demais, dizendo algo como “as autoridades competentes devem tomar
as devidas providências”;
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2) Procure não ser radical no modo de encarar a questão. O radicalismo pode facilmente incorrer no
desrespeito aos valores humanos.

Organize, desenvolva e pratique
Entendidas as 5 competências da Redação, qual seria o próximo passo? Muita leitura - não apenas das
disciplinas que você já está estudando mas, principalmente, de temas atuais que você encontra em
jornais e sites de notícias – e muita prática. Você pode treinar para realizar uma boa redação na prova
do Enem com os Mapas Mentais, que vão lhe ajudar a organizar as idéias em torno do tema central.
Cada parágrafo poderá ser um tópico contendo seus argumentos e, dessa forma, você não apenas
desenvolve seu raciocínio como tem uma visão geral de como irá construir sua redação.
Em seguida, faça do seu Mapa Mental uma Nota, transformando seus tópicos em texto como se
estivesse criando sua redação para a prova do ENEM e, por fim, compartilhe com amigos e professores
para que eles também possam avaliar seu trabalho e lhe dar dicas para aprimorar seu texto.
Para começar, inspire-se com nosso Mapa Mental com as 10 dicas para uma boa redação na prova do
ENEM.

Figura 3 - 10 dicas para a Redação do ENEM
(clique para ver o mapa mental em tamanho maior)
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10 dicas para manter seu cérebro afiado
Todos sabemos a quantidade enorme de conteúdo que temos que
memorizar para a prova do ENEM. Mas para ter uma boa memória não
basta somente exercitá-la. Veja 10 dicas para manter seu cérebro afiado:
1. A prática de exercícios físicos diários ajuda na circulação sanguínea
em todo corpo e principalmente no cérebro, gerando melhoria para
memória.
2. Prestar atenção em todas as atividades diárias, para que nossa
memória esteja sempre ativa. Atividades simples acabam sendo
automáticas, faça tudo com atenção.
3. Utilize os cinco sentidos para assimilar mais informações ao longo do dia, procure sentir o sabor, o
cheiro e também apreciar o gosto da comida, visualize, toque as coisas. Isso aumenta a capacidade
da sua memória e assimilação.
4. Procure recordar de nomes, números de telefone, endereços direções, não conte com a ajuda da
tecnologia, exercite sua memória.
5. Leia e escreva com frequência, para que sua mente possa absorver sempre coisas novas.
6. Foque no presente. Evite ficar preso em lembranças ou ficar ansioso com algo, pois estas emoções
tiram sua concentração.
7. Tenha o hábito de fazer as atividades por inteiro. Não deixe algo pela metade ou para depois, isso
não funciona.
8. Alimentar-se adequadamente também ajuda a repor as energias gastas pelo cérebro. Inclua no seu
cardápio os alimentos que possuem ômega 3 e os alimentos integrais, que são ricos em vitaminas
do complexo B.
9. Mantenha anotações sobre suas atividades, organize uma agenda, estabeleça horários e cumpra
eles. Procure revisar isso várias vezes ao dia. Isso mantem a sua cabeça organizada e por fim sua
memória também.
10. Por último, descanse. Relaxar também é importante, e isso pode ser feito com pausas para
atividades de lazer e até pequenos cochilos e claro noites de sono bem dormidas.
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Plano de Revisão para o ENEM em 20 dias
Todos querem obter uma nota excelente nas provas que irão ocorrer nos dias 8 e 9 de Novembro. Claro
que o ideal é que você tivesse seguido os conselhos de seus professores há meses atrás e começado
seus estudos.
Porém, esteja você na categoria dos que estudaram com antecedência ou na dos que estão entrando
em desespero pelos últimos momentos de estudo, o que temos a dizer é: calma!
A última coisa que um aluno precisa na reta final de qualquer exame é de mais pressão psicológica.
Então, para ajudar, preparamos um mini-guia para a última hora com dicas de estudo para os últimos 20
dias antes da prova.
Um bom Plano de estudo e disciplina garantem que você estará preparado e confiante no dia da prova.
Confira o Mapa Mental que preparamos para você com o Plano para Revisão para o ENEM detalhado:

Figura 4 - Revisão para o ENEM em 20 dias
(clique para ver o Mapa Mental em tamanho maior)
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Dicas para ajudar você na Revisão para o Enem
A revisão para o ENEM exige dedicação e concentração do aluno. Algumas dicas para te ajudar nesse
processo:
1. Aprenda a relacionar matérias: Criar um Mapa Mental por exemplo para mostrar a
relação entre um fato histórico e a geografia.
2. Assista Filmes que tenham conteúdo histórico: Preparamos uma lista por tema de
história para te ajudar, clique aqui e confira!
3. Leia os editoriais de jornal para aumentar sua pontuação na redação: Eles são ótimos
exemplos de texto dissertativo e com estrutura argumentativa, assim como exigem na
redação do ENEM.
4. Tire todas as dúvidas com seu professor e se tiver oportunidade pode estudar com um
colega.
5. Escolha um local adequado para Estudar: de preferência em silêncio. Um biblioteca ou
sala de estudos, assim ver os outros estudante te estimula na revisão para o ENEM.
6. Equilíbrio na alimentação e horas de sono irão garantir a energia necessária.
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Potencialize seus estudos com ferramentas online
A internet atualmente é um meio popular de comunicação e troca de informação. Muitos de nós
recorremos à internet quando precisamos de alguma informação ou precisamos fazer uma pesquisa.
Você terá acesso a diversos sites de estudo online como, por exemplo, ExamTime.
Além disso, nos dias de hoje também podemos encontrar uma série de livros digitais, os e-books, o que
facilita e deixa mais completa a nossa busca por conteúdo.
Mas estudar online exige alguns cuidados e técnicas que podem melhorar os resultados. Leia a seguir 8
técnicas de como Estudar Online e comece agora a transformar o seu potencial de aprendizagem.

8 Técnicas de Como Estudar Online
Todas as dicas de daremos a seguir de como estudar online utilizam as ferramentas de estudo
desenvolvidas pelo ExamTime.

Figura 5 - 8 Técnicas de Como Estudar Online
(clique para ver o Mapa Mental em tamanho maior)
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1. Organize o Material: Crie um arquivo de Notas e organize os links de sites e referências de acordo
com os temas.
2. Anotações: Crie seus Resumos, organize por disciplina e tema. Com a função de anotações online
você pode acessar e criar conteúdo onde estiver.
3. Quiz e Simulados: Crie quizzes que vão ajudá-lo a praticar os exercícios e ter maior segurança no
momento da prova.
4. Visualização: Utilize vídeos e áudio para estudar online. Você pode encontrar através do youtube
diversas referências de escolas, universidades e cursos especializados. Utilize a função de
incorporar vídeos e inclua eles em suas Anotações, veja um exemplo.
5. Memorização: Você pode criar FlashCards para resumir o que está estudando e para memorizar
fórmulas, datas e termos. De um lado da carta você coloca uma palavra ou imagem e do outro o
significado e explicação. Você deve ler e tentar adivinhar, a medida que for acertando separe as
cartas, embaralhe e reveja quantas vezes necessário.
6. Apresentação: Crie Anotações e Mapas Mentais e use o Modo de Reprodução. A reprodução e
apresentação ajudam você a fixar o conteúdo e pode ser também utilizado para apresentações de
trabalhos em sala de aula.
7. Mapas Mentais: Os Mapas Mentais são uma forma visual de lógica de organizar seu material de
Estudo. Você cria uma sequencia lógica de conexões. Essa técnica é ótima para aprendizado visual e
o melhor que é simples de criar.
8. Grupos de Estudo: Como falamos anteriormente os Grupos de Estudo ajudam no momento de tirar
dúvida ou discutir sobre um tema. Você pode criar o seu próprio grupo ou fazer parte de algum que
o tema seja de interesse.
Não é uma tarefa fácil estudar online, mas temos certeza que será mais prazeroso e terá bons
resultados!
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Nossa história
A essa altura, é muito provável que você já tenha visitado nosso site e entendido um pouco o que é
ExamTime. Mas para não deixar dúvidas, gostaríamos de nos apresentar de uma maneira mais clara.
ExamTime.com é um ambiente de aprendizagem online gratuita na qual alunos e professores criam
recursos de estudos com o auxílio de ferramentas como Mapas Mentais, Flashcards, Simulados, Notas
online e Calendário de Estudos.
Com as ferramentas online, os usuários ultrapassaram as barreiras físicas das escolas e deixaram blocos
e cadernos pesados de lado. Agora, criam e registram resumos, roteiros de apresentações, anotações de
sala de aula, simulados personalizados e trocam conheccimento em grupos de discussão no ambiente
virtual. O material de estudo, além de mais dinâmico e personalizado, pode ser acessado de qualquer
lugar, a qualquer momento.
O diferencial da plataforma, no entanto, está na comodidade em se ter diferentes tipos de ferramentes
educacionais em apenas um site, gratuitamente, e com opção de compartilhamento dos recursos
criados.
Os pioneiros de ExamTime.com foram os estudantes irlandeses e britânicos. Com o tempo, usuários de
todo o mundo se uniram à plataforma. O perfil de usuário agora varia entre jovens estudantes,
universitários, professores, tutores e até mesmo pais de alunos. Em pouco tempo de existência,
ExamTime está se consolidando com uma das referências para estudantes no mundo todo, estando
presente em 190 países, em quatro idiomas: Inglês, Espanhol, Português e Alemão.
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O que outros têm dito sobre nós
Por mais que falemos sobre ExamTime, nada é melhor do que ler a opinião de outros usuários.
Atualmente, temos mais de 600 mil em todo o mundo. Por isso, escolhemos alguns de seus
testemunhos.

Letícia Nobre - "ExamTime é uma ferramenta excepcional para quem está
estudando para Concursos Públicos, Vestibular ou qualquer tipo de exame. Uma
das ferramentas mais interessantes é o Mapa Mental que, aqui, você pode
construir de forma bem elaborada.".
Carmem Silvia - "Sou estudante há muitos anos e professora desde 2008.
Sempre achei interessante a técnica dos Mapas Mentais, mas achava os
programas do mercado caros e/ou complicados. Até que conheci o Exam Time.
Fiquei encantada com a facilidade oferecida e tenho utilizado frequentemente
em meus estudos. Com o Examtime consigo aliar estudo e prazer.".
Thiago Roman - "No TCC serviu muito bem para a organização de conteúdo
disperso, mas geralmente uso muito mais durante as aulas. Enquanto o
professor fala eu ramifico os assuntos em Mapas Mentais, facilitando muito a
retrospectiva! Parabéns pelo site!".
Fabiane Ferreira - "Parabenizo a todos pelo site! Brilhante ideia e acima de
tudo, ótima ferramenta para otimizar nossas aulas, modernizando-as, e facilitar
a compreensão dos alunos! Já utilizei os recursos criados por mim e foram um
sucesso!".
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Você pode, você consegue!
Nós sabemos que estudar não é a atividade preferida entre a maioria dos estudantes. Não nos
arriscaríamos a adivinhar qual seria a posição em um ranking, mas há muitas atividades que
certamente estariam à frente dela.
Porém, por mais que isso seja repetir um discurso que você deve ter ouvido a vida inteira, estas
horas que você investe em aprender terão enorme valor em seu futuro. Não é a certeza de que
todos seus planos se realizarão, mas é o melhor pontapé inicial que você pode dar.
Então siga nossas sugestões, aproveite do conhecimento que seus professores têm a passar,
utilize a tecnologia e todas as suas vantagens e invista em você mesmo. Afinal, você terá mesmo
que ir à escola, então porque não fazer disso um momento válido para sua vida inteira?
E lembre-se: uma boa nota no ENEM e o ingresso em uma faculdade não será o final dessa sua
fase de estudos. Será o começo de sua carreira profisional. Será quando todos os caminhos
começam a realmente se cruzar a caminho de seus sonhos. E isso é mais um motivo para levar
os seus estudos a sério!
Nós, no ExamTime, torcemos profundamente pelo seu sucesso e esperamos que você alcance
seus resultados da melhor maneira possível. E será um grande prazer se estivermos, de alguma
forma que seja, envolvidos neste processo! Por isso, seja para uma dúvida ou sugestão, não
hesite em nos contatar através de nosso email suporte-br@examtime.com.
Conte sempre conosco e boa sorte!
Izabel Vargas, Luiz Fernando Xavier e Mimi Inoma – Equipe ExamTime Português

TABELA DE CONTEÚDOS E LINKS

RESUMO DE CONTEÚDOS E LINKS
Sua rápida referência aos links utilizados em todo o guia.

Recursos ExamTime
Mapas Mentais
Flashcards
Simulados
Notas online
Calendário de Estudos
Grupos de estudo

Link para os conteúdos originais
Página 5 – Notas Online – Áreas de Conhecimento do ENEM: http://bit.ly/oqestudar
Página 7 – Quiz – Simulado do ENEM: http://bit.ly/1uxnmNl
Página 9 – Página Simulados para o ENEM: http://bit.ly/1tw7DtL
Página 11 – Mapa Mental – 10 dicas para a Redação do ENEM: http://bit.ly/10dicasredacao
Página 15 – Mapa Mental – Revisão para o ENEM em 20 dias: http://bit.ly/enem20dias
Página 16 – Filmes sobre História: http://bit.ly/filmeshistoria
Página 18 – Mapa Mental – 8 Técnicas de Como Estudar Online: http://bit.ly/8tecnicas

Referências e citações
Página 6 – Teoria de Resposta ao Item: http://bit.ly/1yKdAeC
Página 6 – Entenda como é calculada a nota do ENEM: http://abr.ai/1yKdB2e
Página 6 – Cuidados para não zerar a redação do ENEM: http://bit.ly/1oNmej1
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