
 

Acesse nosso site acima. 
 

Dicas, Curiosidades e alguns Artifícios para uma boa prova do ENEM: 

1. No dia antes da prova tenha uma boa noite de sono e descanse bem; 

2. Não estude no dia anterior da prova, isso só vai aumentar a ansiedade; 

3. Um dia antes já separe tudo o que vai usar na prova, como: caneta preta de 

corpo transparente, cartão de inscrição e um documento com foto; 

4. Verifique antes o local da prova para que não haja confusões e atrasos; 

5. As questões possuem apenas UMA ALTERNATIVA correta!! 

6. Leu a questão marcou uma opção, não volte atrás depois e marque outra 

opção. Salvo caso, que você tiver certeza que a nova opção escolhida está 

correta.  

7.Desconfie de questões com afirmações gerais como exemplo: 

*   Todo homem gosta de futebol.   
*    Mulher sempre usa batom.                                
*  O mundo com certeza faltará agua no futuro.  
*  Jamais será Azul  
 
 
8. Repare a sequência do seu gabarito antes de transferir para a folha resposta. 

Sequência de mais de três questões com a mesma opção de letra, é viável 

verificar novamente as suas escolhas  ex : 

14 A     15 A     16 A     17 A , muito improvável isso acontecer em processos 

seletivos  

 

9. Sempre comece a prova pela matéria que você tem maior afinidade                      

(Domina),de maneira nenhuma siga a ordem da prova, pois poderá não dar 

tempo de realizar toda a sua prova e chutar questões de matéria que você 

domina , perdendo assim a oportunidade de pontuar no Enem. 

  



10. Na redação, evite ao máximo criticar o sistema diretamente, dê sugestões de 

melhorias, dicas, criticar o sistema é ir contra quem está lhe proporcionando a 

oportunidade de cursar uma faculdade.   (Isso é Dar um tiro no pé). 

 

11. Sublinhe a palavra  Correta, incorreta, nas questões para você se situar o 

que está buscando de respostas nas opções  

 

 

12. Lembre-se: o ENEM é politicamente correto- o ENEM tem como objetivo 

levar valores éticos e sociais aos candidatos, como conceitos favoráveis ao 

meio ambiente, aos diretos humanos, à saúde, à justiça social etc. Por isso, na 

hora de  marcar suas respostas (mesmo as de física ou de matemática) tenha 

em mente que a alternativa correta, provavelmente, esteja em um contexto 

social que foi citado no texto da questão! 

 

13. Elimine, de cara, alternativas absurdas- especialmente para quem não 

estudou direito, vão aparecer questões que você não faz ideia da resposta. 

Nesse caso, tenha em mente que duas das cinco alternativas de cada pergunta 

são obrigatoriamente absurdas! Comece essas questões mais difíceis 

analisando o conteúdo e retirando das opções as mais improváveis. 

 

14. Desconfie de respostas muito grandes- Não é um regra infalível, mas na 

maioria das vezes a alternativa com o texto mais extenso está errada. 

Mas, isso pode variar, então é melhor ler com atenção! 

 

15. CONCENTRE NA SUA PROVA. Leia cada enunciado com bastante atenção 

para não precisar ler de novo e não cair em alguma “pegadinha” por falta de 

atenção.                                            

 



IMPORTANTE ! 

16. Mantenha seus dados de contato (email e telefone) atualizados.O Inep 

poderá enviar informações importantes sobre o exame e as comunicações são 

feitas pelos contatos informados na inscrição. 

 

Fiquem  ATENTOS!!! 

17. Os portões de acesso abrem às 12h e fecham às 13h, horário de Brasília. 

Recomenda-se que todos os participantes cheguem ao local de prova com uma 

hora de antecedência (12h (horário oficial de Brasília)), já que será proibida a 

entrada após o fechamento dos portões.  

 

18. Adereços: Deixe bonés, gorros, toucas, e similares ou qualquer tipo de 

chapéu em casa! São itens proibidos no dia do exame. Assim como relógios, 

que também não pode ser utilizado na hora da prova. 

 

19. O participante não poderá também: utilizar lápis, lapiseira, borrachas, livros, 

manuais, impressões, anotações, óculos escuros, e portar armas de qualquer 

espécie, mesmo com documento de porte. Caso esteja portando esses objetos, 

eles deverão ser mantidos embaixo da cadeira armazenados no porta-objetos. 

 

20. Comida: Faça refeições equilibradas antes do exame e leve para a sala de 

prova água e um lanche leve, como barra de cereais e chocolate. 

 

 



21. NÃO DÊ BOBEIRA: Tirar fotos - seja da prova, do cartão de respostas ou 

de si mesmo dentro da sala - acarreta em eliminação do ENEM, e o MEC faz 

monitoramento  de redes sociais para encontrar candidatos que estão 

quebrando as regras. Se estiver com o celular, coloque o aparelho dentro da 

sacola, embaixo da carteira.  

 

 

Quando abaixamos a cabeça e dizemos a nós mesmos, 

PERDÍ A ESPERANÇA... 

O Deus que há em nós, também abaixa a cabeça e diz, 

PERDÍ UM HOMEM... 

 

Por isso eu digo:  

Acredite em você, você é capaz, seu maior inimigo é você mesmo.                           

Levante a cabeça e siga em busca da sua vitória. 

Abraço  

Professor Arnon Rihs.   


