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Introdução
O Enem é um dos momentos mais esperados por
candidatos e candidatas às vagas de universidades
públicas e privadas. E não é para menos: na maioria
dos casos a sua pontuação no exame pode
substituir o vestibular tradicional. Mas com essa
flexibilização do acesso ao ensino superior, o Enem
também passou por muitas mudanças ao longo do
tempo, exigindo dos estudantes um melhor preparo
para os dois dias de prova.
Para te ajudar nessa jornada de preparação rumo ao
início da sua vida acadêmica, o Portal ENEM Brasil
apresenta aqui dicas preciosas para que você tenha
mais segurança quando chegar o dia da prova.
Pronto (a) para dar o primeiro passo em direção à
carreira dos seus sonhos? Então vamos juntos e boa
leitura!
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Resumos
Os resumos são essenciais para explicar assuntos de
maneira rápida e concisa. Ao elaborar seus resumos, você
também acaba memorizando conceitos e fórmulas com
mais facilidade porque transforma aqueles textos longos
e complexos em frases simples.

MÉTODOS DE
ESTUDO PARA
AJUDAR NA
APRENDIZAGEM
O volume de conteúdo a ser estudado para o
Enem te assusta? Pode relaxar porque,
apesar de realmente ter bastante coisa para
aprender, existem métodos para te ajudar
nessa jornada. O jeito que você estuda e
aprende é tão importante quanto o tempo
que você vai dedicar nessa preparação para a
prova. Confira esses 3 métodos de estudo
que podem fazer a diferença no seu
desempenho no Enem:
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Mapas mentais
Esse método intercala frases e blocos de texto com
símbolos, desenhos e outras representações. É como um
resumo, mas seu diferencial está no fato de que imagens
e outros elementos gráficos predominam entre as
palavras.
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Simulados
Que tal testar seus conhecimentos e ter uma noção sobre
o próprio desempenho no Enem? Esse exercício pode te
ajudar a ter mais segurança durante o exame e identificar
quais temas você precisa reforçar nos seus estudos.

No site do ENEM Brasil você pode fazer um simulado
atualizado e completo para praticar o gerenciamento do
tempo durante o teste, além de analisar sua performance.
Acesse: www.enembrasil.com.br

COMO ESTUDAR
ON-LINE COM EFICIÊNCIA?
Estudar pela internet gera uma sensação de liberdade porque
você pode gerenciar o seu próprio horário e ritmo de estudos. Por
outro lado, você precisa organizar muito bem a sua rotina se
quiser realmente ter uma preparação satisfatória para o Enem.
Separamos algumas dicas para você estudar on-line com
eficiência:

Estabelecer uma rotina

Ter um bom local de estudos

Se você não estabelecer horários para estudar, pode ter
dificuldade em seguir um cronograma em meio a
outras atividades. Isso pode comprometer seu
rendimento, então, se você vai se preparar para o Enem
em casa, respeite o horário que você vai determinar.

Pode até parecer bobagem, mas ter um ambiente
adequado para estudar faz toda a diferença na sua
produtividade. Não tem problema se você for um
pouquinho bagunceiro (a), o mais importante é preparar
um local de estudos só seu, que seja silencioso e bem
iluminado.

Conte com métodos de organização para auxiliar nesse
planejamento, como manter uma lista de objetivos de
curto, médio e longo prazo. Assim, quando se sentir
desmotivado (a), você pode reler a sua lista para se
inspirar e ir em busca das conquistas. Porém, é preciso
ter atenção: não se esqueça de separar um tempo para
o lazer e descanso. Afinal, isso é fundamental para
renovar o fôlego e seguir em frente!

Procure seguir a rotina de estudar no mesmo lugar, mas
se algum dia for inevitável estudar em outro local, como
na cama ou no sofá com os pés para cima, tudo bem.
Apenas tome cuidado para que isso não vire um hábito
e disperse sua concentração. Se você se conecta às
aulas pelo celular, não deixe que os demais aplicativos
(como das redes sociais) roubem seu foco.

APLICATIVOS ÚTEIS
PARA APOIAR
SEUS ESTUDOS
Falando em aplicativos, existem alguns que podem ser
excelentes aliados na sua preparação para o Enem.
Olha só as ferramentas que sugerimos para otimizar a
organização da sua rotina:

Evernote

Trello
Assim como a ferramenta anterior, esse app pode ser
utilizado tanto no computador quanto no smartphone. O
Trello permite organizar todos os afazeres e categorizá-los
de acordo com a prioridade de execução. Assim, é possível
dispor as atividades em um sistema de calendário.
Por aceitar a inclusão de prazos com datas, esse aplicativo
funciona como um lembrete de compromissos
importantes. Inclusive, sinaliza o usuário quando o período
para conclusão está perto de expirar. Os downloads estão
disponíveis para os sistemas operacionais Android e iOS.

Duolingo

Esse app é perfeito para estudantes que precisam
concentrar um alto volume de materiais em um único
ambiente, como é o caso dos conteúdos do Enem. Ele
funciona como um caderno virtual no qual o usuário pode
organizar tarefas, fazer anotações e salvar conteúdos de
aulas em diversos formatos, como fotos, vídeos e textos.

A prova de Língua Estrangeira do Enem pode ser escolhida
entre inglês e espanhol. Seja qual for sua opção, além do
conteúdo do portal Enem Brasil, você pode contar com o
Duolingo na hora de praticar o idioma. O aplicativo oferece
lições em forma de jogos, tornando o aprendizado mais
rápido e divertido.

As notas e arquivos criados no Evernote podem ser
acessados pelo computador ou celular, já que é possível
fazer o download no site oficial ou baixar as versões para
Android e iOS. Outro ponto positivo está na possibilidade
de compartilhar documentos com outras pessoas.

A ferramenta exibe notas imediatas, indicando se o usuário
precisa melhorar ou manter o desempenho apresentado
em cada tarefa. Além disso, fornece recompensas para
aumentar a motivação durante o estudo de palavras, frases
e gramática. Você pode baixá-lo nos sistemas Android, iOS
e Windows Phone.

Confira algumas dicas essenciais para ter uma boa nota na Redação
do Enem:

DICAS PARA
MANDAR BEM
NA REDAÇÃO
A prova de Redação tem um peso muito
importante no seu desempenho do Enem, por
isso ela é tão temida por muitos candidatos. A
partir do seu texto os corretores de redação
avaliam sua criatividade e capacidade de
entender, ordenar e analisar fatos.
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Leia muito: sites, jornais e revistas são ótimas opções para
enriquecer sua bagagem de conhecimento e poder de
argumentação.
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Pratique: faça pelo menos uma redação por semana para
treinar a escrita.
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Defina os argumentos e evite repetições e contradições na
sua análise.
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Seja claro (a) e objetivo (a): opte por frases mais curtas e
bem pontuadas para não confundir o leitor.
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Não repita palavras: pesquise e treine alguns sinônimos para
fugir da repetição de termos.
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Gírias e regionalismos? Não na Redação do Enem ou de
qualquer vestibular. O ideal é utilizar uma linguagem mais
formal, para não comprometer sua nota.
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Releia antes de finalizar: garanta que seu texto tem coerência
e clareza de ideias antes de finalizar a redação.
Confira os conteúdos de Redação do portal ENEM Brasil para
entender os critérios de avaliação e baixe o e-book com mais
dicas para se dar bem na prova.
Acesse www.enembrasil.com.br/redacao-enem.

COMO SUA NOTA NO ENEM
TE AJUDA A ENTRAR NA FACULDADE
Se conquistar uma boa pontuação no Enem, as portas do mundo acadêmico estarão
ainda mais abertas para você. Confira as principais maneiras de utilizar sua nota do
Enem para começar a fazer curso dos seus sonhos:

Acesso direto
Nessa opção, que é adotada por muitas universidades da rede privada, o
Enem serve de substituição ao vestibular tradicional. Ainda que a instituição
realize o próprio processo seletivo, ela também aceita que o estudante não
faça essa prova e tente ingressar com a nota do Enem. É assim nas
instituições da Cruzeiro do Sul Educacional, por exemplo, em que você pode
obter descontos por todo o curso de acordo com a sua pontuação na prova.

Prouni
O Programa Universidade para Todos (Prouni) é um programa do governo
federal que dá bolsas de estudo integrais e parciais em instituições
particulares. Para participar, é preciso que o estudante tenha feito o ensino
médio em escola pública ou com bolsa de estudo em escola privada, além de
ter um bom desempenho no Enem.
Outro requisito importante é a comprovação da renda familiar do candidato,
uma vez que o programa é voltado para pessoas de baixa renda.

Sisu
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o processo seletivo do Ministério da
Educação (MEC) para preencher as vagas das instituições públicas de Ensino
Superior. Para participar, as exigências são apenas ter feito o Enem mais
recente e obtido nota maior do que zero na redação.

CONCLUSÃO
O objetivo da grande maioria dos candidatos (as) do Enem é ter
a oportunidade de ingressar em uma universidade e poder ter a
profissão dos sonhos. Por isso, é fundamental investir na
preparação do exame e ter a chance de conquistar uma boa nota.
Isso inclui organização, pesquisa, dedicação e empenho, que com
certeza valerão a pena quando você colher os resultados.
Portanto, acredite em seu potencial, coloque nossas dicas em
prática e boa prova!

Em seus mais de 50 anos de atividades, a Cruzeiro do Sul
Educacional vem investindo fortemente na expansão e
fortalecimento das suas marcas, agregando instituições com
presença estratégica em várias regiões. Assim, atua em todos
os níveis de ensino, da Educação Infantil à Pós-graduação, com
cursos presenciais e a distância. Só nessa modalidade são
diversos polos EAD em todo o território nacional e no exterior.
Uma premissa básica é rigorosamente cumprida nesse
processo de crescimento: preservar a identidade de cada
instituição sem abrir mão dos princípios éticos e ideais que
norteiam as ações da Cruzeiro do Sul Educacional. É um
profundo conhecimento de mercado que torna o grupo um dos
mais representativos e eficientes no setor e gerador dos
melhores indicadores acadêmicos.
Gostou deste conteúdo? Então acesse o portal
Enem Brasil para ter acesso a videoaulas,
simulados, materiais exclusivos e tudo o que você
precisa para se dar bem no Enem.
QUERO ACESSAR O PORTAL ENEM BRASIL!

Conheça nossas instituições

3003-1189

Capitais e regiões metropolitanas

0800 721 5844
Demais localidades
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