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O ANO DA 

SUPERAÇÃO





CUIDADOS ANTES DA PROVA

Umas semanas antes da prova, ocorre um fenômeno:

sem que haja causas aparentes, o jovem adoece.

Fica com uma febre inexplicável, diarreia, vômitos,

mas nos exames de sangue e clínico, não se apresenta uma causa.



 A febre é fruto de tensão, de incertezas, de medo e da

sensação de que não fez nada para alcançar um bom

resultado.

 O irônico é que esse sintoma acomete quem

geralmente está mais empenhado.

 Os pais devem levar o filho em um terapeuta ou em um

médico que já conheça o jovem. Um bom papo, às vezes,

resolve.



MEU FILHO É MAIOR DE IDADE, TEM INDEPENDÊNCIA, 

SABE SE COMUNICAR E ENTENDE DESSAS COISAS DE 

ENEM MELHOR QUE EU. 

ELE PRECISA DA MINHA AJUDA?





“OS NOSSOS PAIS NOS AMAM PORQUE SOMOS SEUS 

FILHOS, É UM FATO INALTERÁVEL. 

NOS MOMENTOS DE SUCESSO, ISSO PODE PARECER 

IRRELEVANTE, MAS NAS OCASIÕES DE FRACASSO, 

OFERECEM UM CONSOLO E UMA SEGURANÇA QUE NÃO 

SE ENCONTRAM EM QUALQUER OUTRO LUGAR.”

BERTRAND RUSSELL

https://www.pensador.com/autor/bertrand_russell/


DICAS PARA OS PAIS QUE VIVERÃO O ENEM COM OS FILHOS 

1- Dormir bem e cedo

"É importante que o aluno não esteja, de forma alguma, 

cansado para fazer a prova."

2- Não abusar no esporte

Imagine quebrar um braço às vésperas do Enem. Como 

fazer a redação? 



3- Não beber

"O estudante não pode consumir bebidas alcoólicas 

na véspera do Enem porque ele não estará disposto 

no dia seguinte para a maratona de provas."

4- Não comer alimentos estranhos

"Não deve ingerir alimentos com os quais não está 

acostumado“ ou que sejam gordurosos ou pesados. 

Deve comer em locais conhecidos e nada que possa 

gerar inconvenientes.



5- Sair com os amigos

"Não é bom ficar em casa entediado aumentando sua

ansiedade em relação ao Enem. Ao invés disso, pode

fazer um programa leve e chegar cedo em casa. Uma

sugestão é ir ao cinema. Nada de baladas!".

6- Não estudar

“O estudante deve prezar pelo seu sossego e

sanidade mental antes e durante a prova. Debruçar-se

sobre livros pode aumentar ainda mais a ansiedade.

Dica: assistir a um filme ou programa histórico,

educativo, um documentário."



7-Visitar o local de provas antes

É importante verificar se o local é de fácil acesso.
Calcular quanto tempo demora a chegar lá.
Considerar o trânsito, sobretudo no sábado, em que
há movimento normal na cidade.

Lembrar que milhares de pessoas também vão querer
chegar no mesmo lugar. Se for de transporte público,
lembrar que as linhas de ônibus no final de semana
funcionam precariamente.

8- Comer antes

Comer uma hora antes de sair de casa para não
chegar empanturrado. Mas, de forma alguma, chegar
com fome. Não levar comidas gordurosas para
alimentar-se durante a prova. Não comprar comida
no local (rua).



9- Fazer um checklist antes de sair de casa

Seu filho está levando duas canetas pretas de material

transparente? Está com o documento de identidade?

Tem uma bala de caramelo?

10- Instruí-los a levar água

Levar uma garrafinha de água para se hidratar. A água

também ajuda a acalmar e fazer os pensamentos

fluírem melhor. Porém, oriente o filho a não exagerar,

se não ele terá que ir ao banheiro na hora da prova.



11- Chegando no local...

Oriente o menino a não ficar perto de pessoas que estejam 

desesperadas. 

Se o filho é aquele que se destaca na escola, o melhor é ficar junto 

dele...



A MAIS IMPORTANTE DICA:

NO PRIMEIRO DIA DE PROVA, 

NÃO PERMITIR 

QUE O FILHO CONFIRA O GABARITO 
DO PRIMEIRO DIA DO ENEM!!! 



LEMBRETES

 Se o filho não conseguiu o que almejava, não o 

massacre.

 Você TAMBÉM já deixou de conseguir algo e, 

naquele momento, não precisou de alguém 

para o criticar...



LEMBRETES

EVITE a frase

“Meu filho só estuda”...

Isso não o ajuda muito!



LEMBRETES

Não é fácil ingressar nas

UNIVERSIDADES PARTICULARES!

Sobretudo para quem irá fazer MEDICINA



ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO

 Informe-se sobre a Instituição antes de matricular o filho.

 Veja como ela é avaliada e se está cadastrada devidamente no 

MEC.



O QUE É O TRI

TEORIA de

RESPOSTA ao

ITEM



O método é a chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI). Trata-se de um 

sistema capaz de analisar as questões que o estudante respondeu corretamente 

e dar um peso específico para cada acerto. 



A NOTA SERÁ COMPOSTA POR 5 AVALIAÇÕES:

 1 – Prova de Linguagens (1º dia) 1000 pontos

 2 – Prova de Humanas (1º dia) 1000 pontos

 3 – Prova de Redação (1º dia) 1000 pontos (SEM TRI)

 4 – Prova de Matemática (2º dia) 1000 pontos

 5 – Prova de Ciências da Natureza (2º dia) 1000 pontos



SISU



O Sisu é um programa de acesso ao Ensino Superior em instituições públicas que não impõem 

muitos requisitos para se candidatar. Para poder ser um participante do programa você só precisa do 

seguinte:

•Ter realizado a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2019;

•Não ter zerado a redação do exame.

Algumas instituições colocam como requisito ter atingido 450 pontos em todas as áreas do 

conhecimento ou mesmo ter tido no mínimo 450 pontos como média.



1º PASSO



2º PASSO



3º PASSO: VERIFICAR A INSTITUIÇÃO QUE DISPÕE DO CURSO 

DESEJADO.

4º PASSO: ESCOLHER A 1ª OPÇÃO; ESCOLHER A 2ª OPÇÃO.



NOTA DE CORTE

 Atenção: a nota de corte é apenas uma referência para

auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não

sendo garantia de seleção para a vaga ofertada. O sistema não

faz o cálculo em tempo real e a nota de corte se modifica de

acordo com a nota dos inscritos. A nota de corte só será

informada pelo sistema a partir do segundo dia de inscrição.



 Ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de

selecionados e em seu boletim de acompanhamento o

candidato pode consultar a sua classificação e o resultado final.



EXEMPLO 1

PRIMEIRO DIA

 A estudante Débora fez 680 pontos no Enem e deseja 

cursar Direito na UFMT.

 Ela espera abrir o SISU e – pela internet - lança sua 

nota nesta opção.

 Coloca também, como segunda opção, Direito na 

Federal do Acre.



EXEMPLO 1

SEGUNDO DIA

 A jovem fica ligada no SISU e, na primeira atualização,

verifica que está acima da nota de corte que foi 660.

Vibra e posta no Insta que está conseguindo atingir seu

objetivo.

680



EXEMPLO 1

TERCEIRO DIA

 No terceiro dia, verifica que a nota de corte

subiu para 670. Vibra, mas começa a ficar

preocupada, pois se outros alunos mudarem de

cursos mais concorridos e se interessarem por

Direito, pode ser que - no quarto dia – ela já

não esteja tão confortável.

680



EXEMPLO 1

QUARTO DIA

A jovem está perturbada, pois, durante as atualizações

do dia, percebe que sua primeira opção não será

atingida e muda. Coloca o Acre como 1ª opção e uma

faculdade do Piauí como segunda.

Na próxima atualização, verifica que todas as

faculdades de Direito estão com nota de corte acima

de 690.

680



EXEMPLO 1

QUINTO E ÚLTIMO DIA

 Com o apoio da família, a estudante toma uma
decisão: coloca seu nome na LISTA DE ESPERA.

 “Espera” que algum estudante desista da vaga
ou que, por outro motivo, não venha a fazer
matrícula.

 Ela e a família agiram corretamente. Ela é
selecionada na TERCEIRA CHAMADA, na
opção do ACRE e cursa feliz a universidade
com que sonhou.

680



QUEM PODE PARTICIPAR DA LISTA DE ESPERA?

 9.1 - Quem pode manifestar interesse em participar da Lista de 
Espera do Sisu?

O candidato não selecionado na chamada regular em nenhuma das suas

duas opções de curso. O estudante apto a participar da lista de espera

poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso

para o qual optou por concorrer em sua inscrição ao Sisu.



QUEM PODE PARTICIPAR DA LISTA DE ESPERA?

 9.2 - Como fazer para participar da Lista de Espera do Sisu?

 O candidato deve acessar o sistema durante o período especificado no 

cronograma e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à 

confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu.

 Atenção: Certifique-se de que sua manifestação foi realizada. Ao finalizar a 

manifestação o sistema emitirá uma mensagem de confirmação.



QUEM PODE PARTICIPAR DA LISTA DE ESPERA?

 9.3 - Como é possível acompanhar a convocação da 
lista de espera do Sisu?

 Na lista de espera, a convocação dos candidatos para a 
matrícula cabe às próprias instituições de ensino. Assim, é 
importante que os candidatos acompanhem as convocações da 
lista de espera junto à instituição na qual tenha manifestado 
interesse.



EXEMPLO 2

PRIMEIRO DIA

 A estudante Suzana fez 580 pontos no

Enem e deseja cursar Direito na UFMT.

 Ela espera abrir o SISU e – pela internet -

lança sua nota nesta opção. 

 Lança também na UNEMAT para o 

mesmo curso.

580



EXEMPLO 2

SEGUNDO DIA

 A jovem acorda no segundo dia do SISU e verifica que

está muito abaixo da nota de corte que foi 660.

 Fica triste, mas – devido a pressões externas – resolve

tentar outro curso (Vai que eu gosto!).

 Acaba optando por Pedagogia cuja nota de corte está

em 560.

580



EXEMPLO 2

TERCEIRO DIA

 No terceiro dia, verifica que a nota de corte

para Pedagogia subiu para 590.

 Troca novamente de curso e opta por

Letras cuja nota de corte está em 540.

580



EXEMPLO 2

QUARTO DIA

 Fica parada em frente ao computador,

acompanhando as atualizações. Com

tristeza, percebe que sua nota não deu

para Letras.

 Joga a inscrição para Química – nota de

corte é 520.

580



EXEMPLO 2

QUINTO E ÚLTIMO DIA

 Na última atualização, percebe que

sua nota não dá para nenhum

curso.

 Coloca seu nome na lista de espera

para Direito. Não é chamada.

 Volta para o cursinho e promete se

esforçar mais.

580



 Os pais da Suzana não têm condições de pagar um cursinho.

 Ela opta por trabalhar, pois, afinal, não há mal algum nisso.

 Ela trabalha e estuda ao mesmo tempo, como muitas pessoas já 
fizeram.



EXEMPLO 3 

PRIMEIRO DIA

 O estudante Lucas somou 760 pontos no ENEM. 

 Ele deseja fazer Direito na UFMT.

 No primeiro dia, ele LANÇA sua nota no SISU.

 Lança também para Direito na UNEMAT. 



EXEMPLO 3 

SEGUNDO DIA

No SEGUNDO DIA do leilão, ele constata que está 

acima da note de corte! Vibra e manda whats para as 

“colegas”... Publica no Insta... etc e tal...



EXEMPLO 3 

TERCEIRO DIA

Nas primeiras atualizações, entretanto, vê sua nota 

despencar. Quem já estava fora no curso de Medicina, 

joga suas notas altas para o curso de Direito.

Ele começa a ficar preocupado e considera inscrever-se 

para Direito, mas em outra instituição menos 

concorrida.



EXEMPLO 3 

QUARTO DIA

Logo na primeira atualização do dia, o aluno percebe

que não tem chance em Direito e, sob pressão, joga

sua pontuação em um curso pouco concorrido... Para

Letras, que é tradição da família.🙄



EXEMPLO 3 

QUINTO DIA

É encerrado o SISU e o estudante está inscrito para um 

curso estranho, em que não se vê como profissional.

No resultado final, ele vê que entrou para a faculdade... 



EXEMPLO 3 

PASSADOS OS MESES...

Na quarta chamada para o curso de Direito, foram 

convocados alunos com notas inferiores à do Lucas.

Ele percebe que cedeu a pressões exteriores e agiu 

incorretamente.



EXEMPLO 3 

PASSADOS OS MESES...

Se ele tivesse colocado o nome na LISTA DE 

ESPERA, se não tivesse se matriculado em outro 

curso, PODERIA ESTAR FAZENDO DIREITO... 

E realizando um sonho.



NÓS, DO CURSO DE REDAÇÃO SUZANA LUZ, 

AGRADECEMOS A SUA PRESENÇA EM NOSSA REUNIÃO.

WWW.SUZANALUZ.COM.BR

@SUZANALUZREDACAO

http://www.suzanaluz.com.br/

