


Dicas sobre o ENEM
pra quem faz o
destino dela



Seja bem-vindo(a),
estudante!
Chegou a hora de você desvendar tooodos os mistérios do seu maior objetivo, do 
temido, do aguardado, do esperado ENEM 2021! Nas próximas páginas você vai 
passar por dicas e conselhos essenciais. Coisas que todos os candidatos e candidatas 
que vão prestar o Enem, deveriam saber. 

E é com muita alegria que a gente está entregando isso pra quem é #teamestuda. 
#Partiu aprovação! 

Material criado e desenvolvido 
em parceria com o professor 
Antônio Humberto



Por onde você já
passou com a gente
Na primeira etapa da nossa jornada, você conferiu todas as 
dicas preciosas que o professor Igor @igorbnogueira_ 
dividiu com a gente. Para conferir esse material novamente, 
é só clicar aqui.

Depois, na segunda etapa, a professora Karoline 
@karola_faria contou tudo sobre Redação e pra conferir 
todas essas dicas na hora que quiser, é só clicar aqui. 

Agora chegou a hora de irmos em frente! 

https://youtu.be/3DmWb44E2No
https://youtu.be/nQGN03SSCjI
https://www.instagram.com/igorbnogueira_/
https://www.instagram.com/karola_faria/


Confira a gama de dicas
que você vai receber agora: 

Tudo sobre notas;
Entendendo as questões do Enem;
Estratégias & conhecimento;
Dúvidas sobre rendimento; 
+ sobre redação; 
Lista exclusiva de exercícios; 
Presente especial; 



Tudo
notas 



Parece que não mas eu te juro que é simples, olha só: A Redação não é avaliada pela 
TRI. O sistema de pontuação é o da teoria clássica dos testes. Cada competência da 
Redação vale de 0 a 200 pontos. Então a pessoa pode zerar ou até chegar a mil. Nas 
demais 4 provas do Enem, as notas mínimas e máximas dependerão da quantidade 
de questões mais fáceis e mais difíceis que cada prova tem. 

Por que a nota de Redação vai
de zero a mil e nas outras provas não?

0 1.000.............................a



Provas! Existe peso
maior e menor?



Olha isso que interessante: a  nota   na   prova   do   Enem   
não   é   calculada diretamente pelo número  de  acertos, mas 
indica  ao modelo matemático (TRI) quais questões era 
esperado que o participante   acertasse.   Assim, se foram 17 
acertos, por exemplo, a TRI avalia a coerência dos acertos e a 
nota será tanto maior quanto os acertos estiverem entre as 17 
questões mais fáceis. 

Por acaso a TRI leva em conta
o número de acertos em cada prova
para chegar à nota final?



Prova fácil e prova difícil,
qual a relação com as notas
mínima e máxima em cada
edição do ENEM?

As notas mínima e máxima de cada prova 
dependem exclusivamente das questões que 
a compõe e não do desempenho dos 
candidatos e candidatas que a resolveram, 
entende? Assim, quanto maior o número de 
questões fáceis, mais baixa será a nota 
máxima, pois o grau de dificuldade total da 
avaliação diminui. Por outro lado, quanto mais 
questões difíceis, maior o grau de dificuldade 
e maior será a nota mínima.



É verdade que a Redação
pode dar mais pontos do
que qualquer outra prova?

Presta bastaaante atenção nisso, #teamestuda: a 
resposta pra essa pergunta é SIM. Como a Redação 
tem sua nota variando de zero a mil, ela vale, ao final, 
1000 pontos. As demais quatro provas do Enem podem 
atribuir um número de pontos possíveis entre a nota 
mínima e a máxima. De 2009 – data de instituição deste 
formato do Enem, pontuado pela TRI – até 2020, a 
menor variação entre as notas mínima e máxima foi na 
prova de Ciências Humanas em 2018, que variou apenas 
463,2 pontos. Já a maior variação no período foi de 728,1 
pontos na prova de Matemática em 2015.



Entendenda

do Enem



“Alternativas “preferidas” pelo Enem.
Isso existe? Do que cê tá falando,
Estuda.com?”

Calma, #teamestuda! 

Vem que eu te explico: não existe, não. O que é 
mais frequente nas provas é que as alternativas A, 
B, C, D e E sejam distribuídas igualmente ou quase 
por igual, em torno de 9 respostas em cada uma. 
As provas de 2020 foram desvios extremamente 
anômalos à proporcionalidade, em Matemática 
(08 A, 10 B, 15 C, 05 D e 06 E), Linguagens - Inglês (16 
A, 09 B, 05 C, 08 D e 07 E) e Ciências da Natureza 
(06 A, 05 B, 11 C, 16 D e 06 E).



Você com certeza já ouviu que
as questões mais difíceis do
ENEM ficam no começo e as
mais fáceis no final, né? 

Este mito é totalmente furado. As páginas de 
cada prova são diagramadas de modo que 
nenhuma questão continue na página seguinte. 
Procedendo assim, para fazer os 04 cadernos de 
provas diferentes o Inep apenas embaralha as 
páginas. Às vezes a primeira página de um tipo de 
prova é a última página de outro tipo.



“Curva característica do item”:
afinal de contas, o que é isso?
Os  03   parâmetros  de   cada   questão,  discriminação, dificuldade e acerto casual, 
geram um gráfico para cada uma das 180 questões (itens) de cada edição do Enem. 
Este gráfico é a curva característica do item. Veja um modelo:

O eixo Y indica a probabilidade de acerto da 
questão e o eixo X, a nota que o participante teve.

O grau de discriminação é dado pela inclinação 
da curva no ponto de inflexão, revelado pelo valor 
da tangente da declividade α. O parâmetro de 
dificuldade se mostra no ponto da curva onde a 
probabilidade de acerto é 0,65 (65%), A 
probabilidade de acerto casual é indicada no 
ponto do eixo Y onde a curva o toca.
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Como o TRI define o que é uma
questão fácil e uma difícil?

Aaai, essa TRI! <3 haha

Olhando a curva característica do item no ponto de inflexão, sua projeção no eixo X 
indica o parâmetro _b_. Os participantes que tiverem notas acima de _b_ de 
dificuldade terão alta probabilidade de acertar esta questão. Quanto menor a nota 
do candidato, abaixo de _b_, menor sua probabilidade de acerto.

Assim, uma questão é tanto mais fácil quanto mais deslocada para a esquerda 
estiver e será mais difícil quanto mais para a direita se posicionar. Uma questão fácil 
é aquela que mesmo as pessoas com baixa nota têm alta probabilidade de acertar, 
ao passo que as difíceis são aquelas que apenas os candidatos com notas muito 
altas têm elevada chance de acertá-las.



“Probabilidade de acerto casual”.
Já ouviu falar?
Acerto casual é o conhecido “chute”. A probabilidade do 
candidato acertar uma questão sem saber resolvê-la, por 
“chute”, é a probabilidade de acerto casual.

Mas ela não é de 20% sempre, já que são 5
alternativas e todas têm a mesma chance
(1/5) de ser “chutada”?

Na verdade, não. Por vezes a questão tem alternativas 
que acabam sendo descartadas mesmo pelos 
candidatos que não têm habilidade necessária para resolvê-la. Isto faz a 
probabilidade de acerto no chute subir. Por outro lado, uma ou mais 
alternativas erradas pode(m) atrair a marcação dos candidatos, que acabam 
induzidos ao erro, o que faz a probabilidade de acertar no chute diminuir.
E você, já chutou em quantas provas na vida? Haha 



O que é a Curva Característica
do Item na TRI?

Ela funciona assim: não   há   pesos. Mas cada questão é pontuada ao candidato 
conforme a probabilidade de que a acertasse.

Se a probabilidade for alta, a pontuação que receberá será maior. Uma 
questão com baixa probabilidade de acerto (é o caso de uma questão 
muito difícil para um candidato mediano) pode até ser acertada que a 
pontuação gerada será pequena.



Pq algumas questões não
geram pontos e mesmo assim,
não são anuladas?

Eita, que essa é uma dúvida recorrente. Vem 
comigo: essas são questões descartadas pela 
TRI. Caso uma questão, ao ser aplicada, revele 
uma grande desconformidade com os 
parâmetros da calibragem, ela não será 
contabilizada para nenhum 
candidato, mesmo não sendo 
anulada. Em geral são questões 
muito difíceis. Isso já ocorreu 
várias vezes em edições do Enem, mas o 
Inep nunca divulgou o acontecido nem 
as questões descartadas.



Estratégias
conhecimento;



Estratégia X Conhecimento,
o que é melhor?
É muito importante que você entenda que ambos são essenciais.

Conhecer os conteúdos (que são denominados objetos de conhecimento) é 
indispensável para resolver as questões e demonstrar as competências e habilidades que 
possui. Mas sem estratégia, o conhecimento pode não ser suficiente. A coerência é 
essencial nos acertos. Às vezes uma questão muito difícil demanda muito tempo para 
resolução. Caso tal questão, na régua de calibragem do candidato, esteja “fora” das que se 
espera que ele acerte, ainda que ele marque a correta, será pontuado muito pouco. Já se 
ele deixar, por falta de tempo, de resolver e acertar uma questão que estava “dentro” da 
sua régua esperada, deixará de receber uma pontuação ainda maior.

PARTE 1



Estratégia X Conhecimento,
o que é melhor?
É preciso resolver primeiro as questões que não exigem muito tempo, deixando para 
depois as que demandarão um tempo   maior,   mesmo   que   a   pessoa   perceba   que   
sabe resolver a questão.

Como o tempo é inimigo dos participantes bem preparados, se faltar tempo para 
alguma   resolução, que seja das questões mais demoradas e difíceis!

PARTE 2



   Dúvidas

rendimento



A coerência altera
muito a pontuação?

MUITO. PODE ALTERAR MUITÍSSIMO!
Até em torno de 15 acertos, as diferenças pela 
coerência podem ser enormes. De 16 a 20 acertos, 
ainda podem ser muito altas, reduzindo seu efeito 
acima disso. Em Matemática as diferenças continuam 
altas até em torno de 30 acertos.

Vejamos o caso de 2 pessoas que fizeram o Enem 
2017. Fizeram o exame em Minas Gerais e ambas 
acertaram 18 questões de Matemática. 

Olhe o desempenho da pessoa *A*.



A coerência altera
muito a pontuação?

Perceba que das 15 questões mais fáceis, ela acertou somente 03. Das 15 questões intermediárias, 
acertou 05. Das 15 mais difíceis, acertou 09. Esta pessoa teve 403,3 pontos.

Observe agora o desempenho da pessoa B.

DIFICUDADE BAIXA

X X X X X X X X X X X

DIFICUDADE MÉDIA

X X X XX X X X X X

DIFICUDADE ALTA

X X X X X X

Ela acertou 11 das 15 mais fáceis, 04 das 15 intermediárias e 03 das 15 mais difíceis. Esta pessoa teve 
736,3 pontos. Foram 333 pontos de diferença!
E ambos tiveram o mesmo número de acertos! Mas B teve respostas muito mais coerentes que A.
Olha a dica extra: como o Inep não divulga a régua das questões, o grau de dificuldade foi avaliado 
pelo percentual de acertos dos candidatos que fizeram o exame em 2017. Todas estas informações 
foram obtidas nos micro dados divulgados pelo Ministério da Educação, em seu site.

DIFICUDADE BAIXA

X X

DIFICUDADE MÉDIA

X XX X X XX XX XXX X

DIFICUDADE ALTA

X X XX X X XX X X X X



 Sobre
redação



Servem ações genéricas na proposta
de intervenção na redação?
Fique atento, #teamestuda: não. São consideradas 
nulas ações genéricas como “é importante que se faça 
alguma coisa” ou “medidas devem ser tomadas” ou 
“espera-se que algo seja feito”. Esta nulidade, contudo, 
não contamina, obrigatoriamente, com a nulidade, os 
demais elementos da proposta.



O desenvolvimento do texto
é analisado na competência
3 ou na 4 de Redação?

Nas duas, viu? Na competência 3 o desenvolvimento 
avaliado é o sequenciamento das ideias, de modo a 
defender de modo adequado a tese do autor do 
texto.

Na competência 4 é verificada a coerência e a coesão 
por todo o texto. O desenvolvimento aqui analisado é 
em relação aos elementos linguísticos usados para o 
concatenamento das ideias.



Não, não. O candidato ou candidata devem obrigatoriamente apresentar uma proposta 
que intervenha no problema apresentado pelo tema e articulada com a tese 
desenvolvida.

A proposta deve conter a ação proposta, o agente que a deve executar, o modo ou o meio 
de colocá-la em prática, o efeito esperado e o detalhamento de um ou mais elementos 
da proposta. Tudo bem completinho, ok? 

A presença de uma proposta de intervenção
que respeite os direitos humanos é suficiente
para garantir os 200 pontos na competência
5 da Redação do Enem?



A prática leva
à aprovação!

“ “
Por isso,

chegou a hora de
você praticar! 

VOCÊ SABE
QUAL É O NOSSO
LEMA, NÉ? 



Primeiro, você
precisa ingressar
no #teamestuda! 
A Estuda.com é uma plataforma grátis, 
intuitiva e pensada pra ajudar você a 
chegar a aprovação. 

Para criar sua conta ou fazer seu login, é 
só clicar aqui! Clique aqui.

Essa fase é super importante pra você 
seguir aproveitando nosso material, ok? 

https://app.estuda.com/usuarios_login


Lista de
Exercícios 
Está disponível exclusivamente pra você um simulado 
com 100 questões, que conta com todas as áreas do 
conhecimento. Chegou a hora de sairmos só da teoria 
e começar a praticar! Bora nessa? Pra acessar é só 
clicar aqui. Clique aqui.

https://bit.ly/2VPbblA


Conheça nosso Banco
de Temas de Redação
Um banco de temas completo, atualizado 
semanalmente e cheio de novidades pra 
você treinar sua escrita, aumentar seu 
repertório e ainda interagir com outros 
estudantes como você? Temos!

Para seguir praticando e começar a estudar 
redação, é só clicar aqui! Clique aqui.

https://app.estuda.com/reda��o


O que fazer
após realizar
o simulado?

Deixa eu adivinhar:
essa dúvida surgiu aí, né? 

Vem comigo que eu te conto seus
próximos passos a partir daqui.



Quando há uma meta, ter um planejamento pra 
atingir esse objetivo é essencial. Por isso, dentro da 
Estuda.com você encontra o melhor Plano de 
Estudos pra guiar seus passos até a aprovação. 

Aqui é tudo muito simples e intuitivo, basta clicar 
aqui pra encontrar um espaço onde você vai 
conseguir estipular e organizar metas de questões 
respondidas por matéria, por dia e semana. O seu 
histórico de metas batidas ou não fica salvo, assim 
você terá controle de como anda o seu 
desempenho e produtividade. Legal, né?

Conheça o nosso
Plano de Estudos 

https://app.estuda.com/plano_estudo


Presentão para o
nosso #teamestuda! 
Agora que você expandiu seus conhecimentos da prova e começou a aproveitar 
nossa plataforma para estudar do jeito certo, que tal fazer um UPGRADE e 
aproveitar TODAS as funcionalidades premiuns que existem na Estuda.com? 

Eu quero você comigo 100%! Por isso, tem CUPOM DE DESCONTO na área! Agora 
que você já está cadastrado é só fazer login e clicar em “nossos planos”, acessar a 
área de assinaturas e inserir o cupom. Mas caso ainda não tenha feito o cadastro 
clique aqui para ja ter o cupom aplicado em seu cadastro! 

Vem ser #teamestudapremium! 

https://bit.ly/3AprIfg


Acompanhe a gente
nas redes sociais! 

A Contagem Regressiva para o Enem 2021 já 
começou! E de setembro à novembro a 
Estuda.com irá realizar váriosss eventos 
imperdíveis e gratuitos pra ajudar te ajudar a 
ser aprovado. 

Basta seguir a gente para não perder nada!

https://www.facebook.com/estudacom
https://www.instagram.com/estudacom/
https://www.youtube.com/channel/UCBFnTVXR2wVY9yjOqlDYfsA
https://twitter.com/estudacom
https://open.spotify.com/show/7oF9SS7jYC4owJlepF9YsJ?si=C7o9WAMrQ0i5tfI-e5FAtw&dl_branch=1&nd=1
https://www.tiktok.com/@estuda.com?_d=secCgYIASAHKAESMgowrLqEQxU2jxSjihoWyw%2BQ0TDa1r3HyzrbFUadj5uoq4F%2Bh4KaSqYjZC4rvJ7IbNMwGgA%3D&language=pt&sec_uid=MS4wLjABAAAAV-trpXiH8uRhQiEa9KfKe2yDW5BlBj5GL4Q8OVvDDkGPBHDuSpOvl7GmCyBZeAbc&sec_user_id=MS4wLjABAAAAV-trpXiH8uRhQiEa9KfKe2yDW5BlBj5GL4Q8OVvDDkGPBHDuSpOvl7GmCyBZeAbc&share_app_id=1233&share_author_id=6907196720536028165&share_link_id=06bc2dd8-d1cb-41eb-8a65-4e6180871e59&timestamp=1628280254&u_code=dg46ghmbdb446i&user_id=6907196720536028165&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1


Pra não
se esquecer: 
O Enem é só uma fase, uma prova. Você é muito mais 
que uma nota. 

Estamos aqui SEMPRE pra te ajudar nesta jornada, 
nosso objetivo é fazer com que você conquiste seu 
sonho de ser aprovado no ensino superior no curso 
dos seus sonhos.

Você é muito importante pra gente.



https://estuda.com/

