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por isso, FIQUE 
ligado!

Vagas gratuitas EM cursos 
técnicos oferecidos em 
instituições públicas e 
privadas pelo Sisutec também 
usam a nota
do Enem.

A nota do Enem também é exigida 
para o candidato que pretende
uma bolsa de estudos pelo 
ProUni ou fIes.

As universidades podem usar o Enem como 
único método de seleção, pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu).



VOCÊ 
SABIA?

No enem, é possível tirar notas
maiores que 1.000 pontos.

Empresas começam a avaliar o 
desempenho no Enem para
conhecer certas habilidades
DE seus candidatos.

Instituições de Portugal
abriram inscrições para 
estudantes brasileiros 
via Enem.

por isso, 
FIQUE ligado!
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não vale chutar. O SISTEMA RECONHECE 
quando você está chutando e RETIRA
PONTOS na nota por isso.

O cálculo da nota do Enem é baseado 
na TRI - Teoria de Resposta ao Item -, 
que consiste num conjunto de modelos 
estatísticos que  qualifica o item de 
acordo com 3 parâmetros:

- poder de discriminação;
- grau de dificuldade;
- possibilidade de acerto 
ao acaso.

por isso, 
FIQUE ligado!
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os assuntos de atualidades podem aparecer 
na prova nas questões de Ciências Humanas e 
suas tecnologias e na redação.

o Enem elaborara questões que exigem 
do aluno a capacidade de relacionar 
assuntos específicos com grandes 
temas transversais.

É importantíssimo saber o 
contexto e os desdobramentos 
de cada tema ou acontecimento, 
muito mais do que datas 
ou números.

por isso, 
FIQUE ligado!
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Na redação, a capacidade de entendimento 
e raciocínio quanto ao todo da proposta é 
fundamental, assim como o posicionamento, 
argumentos e críticas em relação ao 
assunto.

Acompanhar o noticiário durante todo
o ano ajuda muito na construção do 
posicionamento e da argumentação.

A leitura de reportagens 
densas e que buscam analisar e 
explicar cada fenômeno é
muito indicada.

por isso, 
FIQUE ligado!
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