


Esquenta ENEM 2013 

• 1ª parte – Conhecendo o ENEM e o SISU; 

• 2ª parte – Desvendando a Redação do ENEM; 

• 3ª parte – Como resolver o ENEM com 
eficiência; 

• 4ª parte – Dúvidas enviadas; 



Esquenta ENEM 2013 

1ª parte – Conhecendo o ENEM e o 
SISU 



ENEM 2013 

• Sábado (26/10) das 13h às 17h30:  
• Ciências Humanas e Ciências da Natureza = 90 questões; 

 

• Domingo (27/10) das 13h às 18h30: 
• Linguagens e Códigos, Matemática (90 questões) e 

Redação; 



Objetivos do ENEM 
• Desenvolver estudos e indicadores sobre a educação brasileira.  

• Estabelecer critérios de acesso do PARTICIPANTE a programas 
governamentais.  

• Constituir parâmetros para a auto-avaliação do PARTICIPANTE, com 
vista à continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado 
de trabalho.  

• A certificação no nível de conclusão do Ensino Médio. 

• A utilização como mecanismo de acesso à Educação Superior ou em 
processos de seleção nos diferentes setores do mundo do trabalho.  



Correção/Pontuação do ENEM 

• Correção pela TRI (Teoria da Resposta ao Item); 
• Avaliação da sua proficiência; 
• Cada questão tem valor diferente, dependendo: 

– Índice de dificuldade; 
– Índice de discriminação; 
– Acerto ao acaso (chute); 

• Para um mesmo candidato, a mesma questão 
pode ter pontuação diferente; 

 
 



Correção/Pontuação do ENEM 

• Não há pontuação máxima (fora Redação); 

• 2009: definição da média 500; 

• A cada ano, conforme a dificuldade da prova 
do ano, a média varia; 

 

 



Avaliação por Habilidades e Competências 

• Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou 
melhor, ações e operações que utilizamos para estabelecer relações 
com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que 
desejamos conhecer.  

• As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se 
ao plano imediato do “saber fazer”. Por meio das ações e 
operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, 
possibilitando nova reorganização das competências.  



Como usar a nota do ENEM 

• 1ª opção: PROUNI 

•  Bolsas integrais em Faculdades Particulares para 
alunos da rede pública e bolsistas integrais da 
rede particular; 



• 2ª opção: Nota no ENEM como 1ª fase em 
vestibulares de duas etapas 
 

Como usar a nota do ENEM 

• Região Nordeste 
UFPE - Universidade Federal de 
Pernambuco 
UPE - Universidade de Pernambuco 

• Região Norte 
UFRA - Universidade Federal Rural 
da Amazônia 

Região Sudeste 
UFES - Universidade Federal do 
Espírito Santo 
Unifesp - Universidade Federal de 
São Paulo (no vestibular misto) 

http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufpe-universidade-federal-pernambuco.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/upe-universidade-pernambuco.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufra-universidade-federal-rural-amazonia.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufes-universidade-federal-espirito-santo.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/unifesp-universidade-federal-sao-paulo.htm


Como usar a nota do ENEM 

• 3ª opção: Composição na nota final do Vestibular 
A nota do ENEM é parte da nota final em Exames vestibulares 

 
• Região Centro-Oeste 

UFG - Universidade Federal de Goiás 
• Região Sudeste 

Unesp - Universidade Estadual Paulista 
Unicamp - Universidade Estadual de 
Campinas 
Cefet-MG - Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais 

• Região Sul 
UFPR - Universidade Federal do Paraná 
UFRGS - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 
UFSM - Universidade Federal de Santa 
Maria 
UFSC - Universidade Federal de Santa 
Catarina 

http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufg-universidade-federal-goias.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/unesp-universidade-estadual-paulista.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/unicamp-universidade-campinas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/centro-federal-educacao-tecnologica-minas-geraiscefetmg.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/centro-federal-educacao-tecnologica-minas-geraiscefetmg.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/centro-federal-educacao-tecnologica-minas-geraiscefetmg.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufpr-universidade-federal-parana.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufrgs-universidade-federal-rio-grande-sul.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufsm-universidade-federal-santa-maria.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufsc-universidade-federal-santa-catarina.htm


Como usar a nota do ENEM 

• 4ª opção: Parte das vagas pelo ENEM  
• Região Centro-Oeste 

UnB - Universidade de Brasília 
UFG - Universidade Federal de Goiás 
IFB - Instituto Federal de Brasília 
IFG - Instituto Federal de Goiás 
IF Goiano - Instituto Federal Goiano 
 

• Região Nordeste 
UNEB - Universidade do Estado da Bahia 
UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia 
UEPB - Universidade Estadual da Paraíba 
IFBA - Instituto Federal da Bahia 
IFS - Instituto Federal  de Sergipe 
IFPE - Instituto Federal do Pernambuco 
 

• Região Norte 
UFAM - Universidade Federal do Amazonas 
UFRA - Universidade Federal Rural da 
Amazônia 
UFRR - Universidade Federal de Roraima 

UFT - Universidade Federal de Tocantins 
Unifap - Universidade Federal do Amapá 
IFTO - Instituto Federal de Tocantins 
UEAP - Universidade do Estado do Amapá 
 

• Região Sudeste 
UFES - Universidade Federal do Espírito 
Santo 
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora 
UFLA - Universidade Federal de Lavras 
UFV - Universidade Federal de Viçosa 
UFVJM - Universidade Federal do Vale do 
Jequitinhonha e Muriqui 
Unifesp - Universidade Federal de São Paulo 
IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais 
IFNMG - Instituto Federal Norte de Minas 
Gerais 
IFSEMG - Instituto Federal Sudeste de Minas 
Gerais 
IFSULDEMINAS - Instituto Federal do Sul de 
Minas 
IFF - Instituto Federal Fluminense 

• Região Sul 
UFPR - Universidade Federal do Paraná 
Unioeste - Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná 
Udesc - Universidade do Estado de Santa 
Catarina 
IFC - Instituto Federal Catarinense 
IFPR - Instituto Federal do Paraná 
IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina 
IFSul - Instituto Federal Sul-rio-grandense 
IF Farroupilha - Instituto Federal Farroupilha 

http://vestibular.brasilescola.com/universidades/unb-universidade-brasilia.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufg-universidade-federal-goias.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-brasiliaifb.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/centro-federal-educacao-tecnologicacefetgo.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/cefetrio-verde-centro-federal-educacao-tecnologica-.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/uneb-universidade-estado-bahia.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/uesb-universidade-estadual-sudoeste-bahia.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/uepb-universidade-estadual-paraiba.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/cefetba-centro-federal-educacao-tecnologica-bahia.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/cefetse-centro-federal-educacao-tecnologica-sergipe.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/cefetpe-centro-federal-educacao-tecnologica-pernambuco.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufam-universidade-federal-amazonas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufra-universidade-federal-rural-amazonia.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufrr-universidade-federal-roraima.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/uft-universidade-federal-tocantins.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/unifap-universidade-federal-amapa.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-tocantins.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/ueap-universidade-estado-amapa.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufes-universidade-federal-espirito-santo.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufjf-universidade-federal-juiz-fora.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufla-universidade-federal-lavras.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufv-universidade-federal-vicosa.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufvjm-universidade-federal-dos-vales-jequitinhonha-.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/unifesp-universidade-federal-sao-paulo.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/cefetouro-preto-centro-federal-educacao-tecnologica-.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/cetefjanuaria-centro-federal-educacao-tecnologica-.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/cefetrio-pomba-centro-federal-educacao-tecnologica-.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-sul-minasifsuldeminas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-fluminenseiff.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/ufpr-universidade-federal-parana.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/unioeste-universidade-estadual-oeste-parana.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/udesc-universidade-estado-santa-catarina.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-catarinense.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-paranaifpr.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-rio-grande-sulifrs.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-santa-catarina-antigo-cefetsc.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-sulriograndense-antigo-cefetrs.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/instituto-federal-farroupilha.htm


Como usar a nota do ENEM 
• 5ª opção:  Vagas remanescentes 

As vagas não preenchidas dos cursos são preenchidas por seleção pela nota 
do ENEM 

 
 
Região Centro-Oeste 
UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados 
 
Região Sudeste 
PUC-Campinas - Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
 
Região Sul 
UEL - Universidade Estadual de Londrina 
Unicentro - Universidade Estadual do Centro-Oeste 

http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidade-federal-grande-douradosufgd.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/pontificia-universidade-catolica-campinas-puccampinas.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/pontificia-universidade-catolica-campinas-puccampinas.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/pontificia-universidade-catolica-campinas-puccampinas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/uel-universidade-estadual-londrina.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/unicentro-universidade-estadual-centrooeste.htm


Como usar a nota do ENEM 

• 6ª opção: Certificado de conclusão do Ensino 
Médio 
• Maior de 18 anos; 

• Mínimo de 450 pontos nas provas objetivas; 

• Mínimo de 500 pontos em Redação; 

 

• 7ª opção: Sistema de Seleção Unificada 



SISU 
• Inscrição:  http://sisu.mec.gov.br/ 
• Escolha do curso e instituição; 

• Duas opções (1ª e 2ª) 

• Pesos diferentes da nota de cada área; 
• Atualização diária; 
• 2 chamadas e lista de espera; 
• ATENÇÃO: candidato convocado na 1ª opção e excluído 

das chamadas futuras; 
 

http://sisu.mec.gov.br/


Preparação 

• Horário de chegada: 12h (1h antes); 

• Ir ao local de provas no dia anterior; 

• Alimentação antes; 

• Alimentação durante; 

• Roupa leves e confortáveis; 



Opções de documentos 
• Para realizar as provas do Enem é necessário apresentar um 

documento de identificação original com foto.  
• Carteira de identidade (RG) 
• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), emitida 

após 27 de janeiro de 1997; 
• Passaporte; 
• Em caso de perda de documento de identificação, o 

participante deve apresentar o Boletim de Ocorrência com 
data de, no máximo,90 dias antes da data da prova. 



O que levar 

• Cada participante deve ter em mãos caneta 
esferográfica de tinta preta, fabricada em 
material transparente. Ela é obrigatória para o 
exame. O uso de outra cor impossibilita a 
leitura ótica do Cartão-Resposta. 

 



Motivos que podem eliminar o candidato 

• Utilizar lápis, lapiseira, borracha, livros, manuais, 
impressos, anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos; 

• Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: 
boné, chapéu, viseira, gorro e similares; 

• Os participantes só podem levar os cadernos de questões 
nos últimos 30 minutos de prova. 

• Os três últimos participantes presentes na sala de provas só 
são liberados juntos, após assinatura da Ata de Sala. 
 


