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Prova acontece em 27 de agosto e uma boa nota pode garantir bolsas
de estudo pelo ProUni e vantagens nos principais vestibulares.
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é
uma prova voltada para quem
está concluindo ou já concluiu
o Ensino Médio. Foi criado em
1998 pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), e tem
como objetivo avaliar as competências e habilidades adquiridas durante a chamada
escolarização básica, ou seja,
da primeira série do Ensino
Fundamental ao terceiro ano
do Ensino Médio.
Uma grande vantagem do
Enem é que a nota do exame pode acrescentar pontos ou servir como mais um
critério de avaliação em vários vestibulares para faculdades públicas e particulares de todo o país.
Em São Paulo, instituições
como USP, Unicamp, Unesp,
Unifesp e Fatec, além de várias faculdades e universidades particulares já adotam o
Enem em seus vestibulares.
"Na Fuvest, por exemplo, o
Enem só é utilizado quando
melhora a nota do aluno. Se a
nota prejudicar o desempenho
do candidato, é imediatamente
descartada e esse processo
se repete na maioria dos vestibulares. O Enem, portanto, só
pode ajudar o aluno, nunca vai
atrapalhar.", explica Laércio do
Valle, diretor do curso RUMO
Vestibulares.
Uma nota boa no Enem é
também um dos critérios para

www.rumovestibulares.com.br
Fontes consultadas: • Inep www.inep.gov.br; ProUni
www.prouni.mec.gov.br/prouni; Por trás das letras http://
www.portrasdasletras.com.br/pdtl2/ (informações sobre redação); Guia do estudante www.guiadoestudante.com.br
(notícias sobre Enem e ProUni).
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se conseguir uma bolsa de
estudos total ou parcial em
universidades particulares de todo o Brasil pelo
Programa Universidade
Para Todos, o ProUni

(veja matéria sobre o
ProUni na página 12).
O Enem 2006 será no dia
27 de agosto, mas as inscrições começam em maio.
Fique atento aos prazos:

Como se inscrever para o ENEM 2006
Se você conclui o
Ensino Médio em 2006:
• Período de inscrições:
de 2 de maio a 2 de junho
• Taxa: A inscrição é gratuita para
estudantes da rede pública federal, estadual e municipal e para
quem concluiu o Ensino Médio na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Estudantes carentes da rede particular também
estão isentos da taxa de inscrição, mas precisam preencher
uma declaração de carência que
deve ser carimbada pela direção
da escola onde estudam.
Alunos das escolas particulares
devem pagar uma taxa de R$ 35
em qualquer agência dos Correios e anexar o comprovante à ficha entregue na escola.
• Onde: Na própria escola onde
se está matriculado ou pela
internet no endereço: www.enem.
inep.gov.br/inscricao. No caso
da inscrição pela internet é necessária a apresentação do número de cadastro do estudante
no Censo Escolar (dado fornecido pela escola)

Se você concluiu o
Ensino Médio em
2005 ou em anos
anteriores:
• Período de inscrições:
de 2 de maio a 2 de junho
• Taxa: A inscrição é gratuita para quem estudou
na rede pública e para
aqueles que concluíram
o Ensino Médio na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos, independentemente do ano
de conclusão. Quem se
formou em escolas particulares deve pagar uma
taxa de R$ 35 em qualquer agência dos Correios e anexar o comprovante à ficha entregue
também nos Correios.
• Onde: Em qualquer
agência dos Correios ou
pela internet, no endereço: www.enem.inep.gov.
br/inscricao (nesse caso, não há a opção de
isenção de taxa)
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O Exame Nacional de Ensino Médio
(Enem) é um pouco diferente do
vestibular e de outras provas que o
aluno já está acostumado a resolver na
escola. São ao todo 63 questões de
múltipla escolha e uma redação.
Até aí, tudo parecido. A principal
diferença é que não existe no Enem uma
separação das questões em matérias,
como Português, Matemática ou História.
A prova, que tem a duração de cinco
horas, está dividida em cinco
competências, que, por sua vez, estão
relacionadas a 21 habilidades (veja mais

detalhes sobre as competências e
habilidades a seguir).
As questões são apresentadas sem
uma ordem definida (pelo menos, para o
candidato) e também não são informadas
quais as competências e habilidades estão
sendo avaliadas em cada pergunta.
Para resolver as questões do Enem é
preciso relacionar o que foi aprendido em
mais de uma matéria, já que cada pergunta
da prova é interdisciplinar, ou seja, elaborada
por equipes compostas por professores de
várias disciplinas. Segundo informações do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais (Inep), responsável pelo Enem,
a prova tem como objetivo avaliar o
desempenho individual do aluno.
Para se dar bem no Enem, portanto, o
candidato tem que ser capaz não só de
fazer contas, aplicar fórmulas ou repetir
conteúdos - o que é geralmente
decorado de forma mecânica -, mas
também de demonstrar como esse
conhecimento adquirido na escola pode
ser aplicado de uma forma mais prática,
envolvendo raciocínio, interpretação de
códigos e linguagens, argumentação e
tomada de decisões.

ENFRENTAR SITUAÇÕES-PROBLEMA:
"Enfrentar situações-problema e tomar
decisões selecionando, relacionando e
interpretando informações."
competência s.f. 1. aptidão de efetuar determinados atos 2. soma de conhecimentos
ou de habilidades 3. capacidade de um indivíduo para resolver problemas

As questões do Enem estão divididas em cinco competências. Competência, como vimos
acima na definição do Dicionário Houaiss da língua portuguesa, é sinônimo de aptidão,
capacidade. O Enem avalia, por meio de cada questão da prova, a aptidão e capacidade
de compreender e atuar em cada uma das cinco áreas especificadas a seguir:

DOMINAR LINGUAGENS:

COMPREENDER FENÔMENOS:

"Dominar as normas da língua
portuguesa e as linguagens
matemática, artística e científica."

"Aplicar conceitos de várias áreas do
conhecimento para compreender
fenômenos naturais, históricogeográficos, da produção tecnológica
e das manifestações artísticas."

Além dos conhecimentos em Português,
avaliados durante a interpretação e a
compreensão das questões e também na
leitura dos textos, reportagens ou poemas
apresentados na prova, o aluno precisa
também interpretar e compreender outros
tipos de linguagem, como um mapa, uma foto,
uma ilustração, uma charge, um quadro, uma
fórmula, uma tira de quadrinhos ou um gráfico
com dados e estatísticas, entre outras.
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Essa competência envolve os conceitos
de várias matérias, que o aluno deve ser
capaz de reconhecer e relacionar para
entender melhor como funciona, quais as
características, funções ou até
mesmo conseqüências dos fenômeno
apresentados, seja ele relacionado
à Biologia, à Química, à História à
Matemática ou a várias disciplinas juntas.
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Aqui há um pouco de cada uma das duas
competências anteriores. O aluno deve ser
capaz de resolver um problema, uma situação ou
uma questão com base nos seus conhecimentos
sobre o assunto. Para fazer isso, é preciso utilizar seu
conhecimento das linguagens para entender o que está
sendo pedido e aplicar os conceitos relacionados
aprendidos em uma ou em várias matérias, chegando
assim a uma solução. É o processo natural de
resolução de qualquer questão, seja no Enem, na
escola ou no vestibular.

CONSTRUIR ARGUMENTAÇÃO:
"Construir uma argumentação consistente
baseada em conhecimentos e nas informações
representadas de diferentes formas."
Argumentar nada mais é do que assumir uma
opinião ou uma idéia sobre um assunto determinado e
defendê-la com base no que se conhece ou no que se
aprendeu sobre o assunto. É, basicamente, defender
uma posição sobre alguma questão de forma
consistente, justificada e sustentada.

ELABORAR
PROPOSTAS:
"Elaborar propostas
de intervenção
solidária na realidade,
respeitando os
valores humanos e
considerando a
diversidade
sociocultural, baseado
nos conhecimentos
adquiridos na escola."
É a parte mais prática
do conhecimento, ou
seja, reunir tudo o que
foi aprendido e fazer
algo palpável e útil com
isso. A idéia é avaliar se
o aluno é capaz de
utilizar o que aprendeu
dentro da escola e fora
dela, ou seja, participar
mais ativamente da
sociedade seja no
trabalho, na família ou
mesmo no convívio com
sua comunidade.
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As 21
habilidades
h á b i l adj. 1 diz-se de quem tem uma
disposição de espírito e caráter que o torna
particularmente apto para resolver as
situações que se lhe apresentam ou para
agir de maneira apropriada aos fins que visa

P
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Auto-avaliação

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ara compreender melhor as 21
habilidades, recorremos mais uma
vez ao Dicionário Houaiss da língua
portuguesa. Com base na definição
acima, é possível entender quais são os
principais objetivos das habilidades: Em
primeiro lugar, avaliar como o aluno lida e
soluciona as questões apresentadas na
prova. Em segundo, avaliar o desempenho
total de cada aluno.
Cada uma das 21 habilidades aparece
na prova três vezes (por isso, são
63 questões). As habilidades estão
sempre relacionadas a uma ou mais
competências. Portanto, podemos dizer que
quando você acerta uma questão na prova
do Enem ganha pontos na competência
relacionada, aumentando então seu
desempenho nessa competência.
Muito complicado? Nem tanto.
Podemos pegar como exemplo a
habilidade número 11. Essa habilidade,
segundo tabela do Enem, está relacionada
às três competências descritas no

Habilidade nº 11
"Diante da diversidade da vida, analisar,
do ponto de vista biológico, físico ou químico, padrões comuns nas estruturas e
nos processos que garantem a continuidade e a evolução dos seres vivos."

os últimos anos, as propostas de redação do Enem têm abordado temas
atuais, relacionados à cidadania e à sociedade. Os temas propostos apresentam sempre
uma abordagem de interesse nacional, já que
o Enem é uma prova aplicada em todo o país.
A participação social e a busca por transformações sociais, o trabalho infantil, a violência, os direitos da criança e do adolescente,
a imprensa sensacionalista, a preservação
ambiental, o desenvolvimento sustentável e
o protagonismo juvenil foram alguns dos assuntos explorados recentemente pela prova.
Os temas de redação vêm, em geral, acompanhados de notícias divulgadas na imprensa, textos literários, frases, gráficos ou histórias em quadrinhos, que têm a função de estimular no estudante uma reflexão sobre o
que é proposto para discussão. "O tema deve
ser abrangente e não estará diretamente relacionado às grandes manchetes mas sim

ao contexto geral
do que está acontecendo. Estamos em um ano eleitoral, portanto, uma possibilidade de tema não seriam as eleições em si, mas sim a ética na
política, por exemplo, ou o papel da imprensa na cobertura política. O importante é estar atualizado com o que está acontecendo
sem deixar de estabelecer relações entre
as notícias que se acompanha e o seu diaa-dia" , explica Carlos Villarruel, professor
de redação do curso RUMO Vestibulares.
Os temas são apresentados como uma
situação-problema, para qual o candidato tem
que elaborar propostas de solução. As cinco
competências solicitadas na prova de múltipla escolha são uma referência também na
avaliação da redação do Enem; nesse caso,
é claro, muito mais focalizadas na produção
do texto escrito. Veja no quadro abaixo o que
cada competência avalia na redação:

Competências relacionadas:
1- Dominar Linguagens
2- Compreender
Fenômenos

3- Elaborar
Propostas

diagrama acima. Acertando uma
questão relacionada à habilidade
11, portanto, você aumenta sua
pontuação nessas três competências.

Entre 6 e 17 de novembro de 2006, quem fez a prova do
Enem deve receber os resultados do exame em casa.
Assim, cada aluno terá a oportunidade de conhecer sua nota, que
vai de 0 a 100 (de acordo com a sua porcentagem de acertos das
questões), e compará-la com a média nacional obtida pelos estudantes
de todo país. No boletim de desempenho, também deve constar a sua
porcentagem de aproveitamento em cada uma das cinco competências.
Segundo o Inep, essa avaliação por competências é uma oportunidade
de o candidato saber quais são as áreas em que se destaca e
em quais precisa se desenvolver mais: "É uma referência para
escolhas futuras, tanto em relação ao mercado de trabalho quanto
em relação à continuidade de estudos".
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Quais são as exigências
para concorrer?
Para participar, o primeiro passo é fazer a prova
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
e conseguir uma nota mínima nesse exame.
Quem se inscreveu no Programa em 2006 teve
que obrigatoriamente usar no ProUni os resultados
do Enem de 2005 (não foram aceitas notas de
exames anteriores). A nota mínima foi 45 (45% da
prova). Como os resultados do Enem são critério
para a distribuição das bolsas de estudo, quanto
melhor a nota no exame, maior a chance de
conseguir uma vaga na instituição e curso
pretendidos (na hora da inscrição você escolhe
os cursos e universidades de sua preferência).
Além da nota mínima do Enem, o candidato
também precisa comprovar uma renda familiar,
por pessoa, de até um salário mínimo e meio (para
concorrer às bolsas integrais) ou uma renda familiar,
por pessoa, de até três salários mínimos (para
concorrer às bolsas de estudo parciais de 50% ou
25% - para cursos com mensalidade até R$ 200).
O interessado também precisa ter cursado o
Ensino Médio completo em uma escola pública
ou em escola privada com bolsa integral.
Portadores de deficiência e professores do ensino
básico da rede pública também podem participar
do programa. No caso dos professores, a renda
familiar não é considerada, mas os candidatos
só podem concorrer a vagas em cursos de
licenciatura, normal superior ou pedagogia.
5
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Programa Universidade para Todos
(Prouni) é um programa de bolsas de
estudo do governo federal que foi criado em
2004. Participando do ProUni, você pode estudar
em uma faculdade particular de graça, sem pagar
absolutamente nada, ou ainda, dependendo da
renda de sua família, pagando somente a
metade do preço da mensalidade.

Como se
inscrever?
As inscrições
para o ProUni
são feitas
exclusivamente pela
internet, em períodos
determinados pelo Ministério
da Educação. Para quem
não tem acesso à internet,
o ProUni garante o acesso
gratuito nas instituições
de ensino participantes
do programa. Os alunos
sem acesso à internet
também poderão se
inscrever nos Centros
de Integração EmpresaEscola (CIEE) e nos postos
do Governo Eletrônico
Serviço de Atendimento
ao Cidadão (Gesac).
Na inscrição, você
pode escolher até cinco
opções de cursos em
uma mesma instituição
ou em instituições
diferentes, por ordem
de prioridade. Não é preciso
prestar vestibular nem
estar matriculado na
instituição pretendida.
Algumas faculdades podem
submeter os candidatos
pré-classificados a uma
seleção própria, para qual
não poderá ser cobrada
nenhuma taxa. Mesmo
quem não for
pré-selecionado logo de
cara ainda tem chances
de conseguir uma vaga,
já que as listas de
reclassificação são
publicadas freqüentemente
no site do ProUni.
5

Cotas para
afro-descendentes,
indígenas e deficientes
O ProUni reserva bolsas
aos cidadãos portadores de
deficiência e aos autodeclarados
negros, pardos ou índios que se
enquadrem nos demais critérios
de seleção do Programa.
O percentual de bolsas é
igual àquele de cidadãos
negros, pardos e índios
por Estado, segundo o
último censo do IBGE.

ProUni 2006 inscrições em maio
Para o segundo semestre
de 2006, as inscrições do
ProUni acontecem entre
os dias 15 de maio e
9 de junho. Segundo
informações do Ministério
da Educação a nota de
corte se manteve: poderão
concorrer os estudantes
com média igual ou
maior do que 45 pontos
no Enem de 2005.
Na data de abertura das inscrições,
o MEC divulgará em seu site o
número de instituições
participantes e de
bolsas oferecidas.
O resultado será
divulgado no dia
14 de junho.

Como calcular
a renda familiar
por pessoa?
A renda familiar por
pessoa é calculada
somando-se a renda bruta dos
componentes da família e
dividindo-se pelo número de
pessoas que formam
essa família. Se o
resultado for até um
salário mínimo e meio,
o estudante poderá
concorrer a uma
bolsa integral. Se o
resultado for maior
que um salário
mínimo e meio e menor ou igual a
três salários mínimos, o estudante
poderá concorrer a uma bolsa
parcial de 50% ou 25%. Entendese como grupo familiar,
além do próprio
candidato, o
conjunto de
pessoas residindo
na mesma moradia,
que usufruam da
renda bruta mensal
familiar e que sejam
relacionadas ao
candidato pelos seguintes graus
de parentesco: pai, padrasto,
mãe, madrasta, cônjuge,
companheiro(a),
filho(a), enteado(a),
irmão(ã) ou avô(ó).
Fonte das
informações:
site do ProUni.
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Oportunidade
de estar
da faculdade
Mariana Dias, 21 anos, faz
Rádio e TV na Universidade
São Judas Tadeu com bolsa
de 50% pelo ProUni. Sua nota
no Enem foi 71,29, e ela conta
que não achou a prova difícil,
mas bem elaborada, por ser
mais voltada à interpretação e
não a matérias muito específicas.
Ela elogia o processo de inscrição
para o ProUni: "A inscrição pela
internet foi bem fácil e explicada.
Tinha até a nota de corte para cada
curso, assim você poderia
acompanhar diariamente se
estava dentro, e, se não

procura pelo Enem dobrou
em 2005, e o principal motivo foi a
obrigatoriedade de apresentação
da nota do exame na disputa por
uma das vagas do ProUni. O
número de participantes chegou a 3 milhões
de pessoas. Desses, 900 mil concorreram
às bolsas de estudo do Prouni, e 100 mil
conseguiram realizar o sonho de entrar
em uma faculdade. Conheça aqui
algumas dessas histórias.
Fabiana Teixeira, 18 anos, está no
terceiro semestre do curso de Jornalismo
na Universidade Nove de Julho, com
bolsa integral pelo ProUni. Fabiana conta
que chorou muito quando soube que
conseguiu a vaga, pois afirma que não teria
condições de pagar pelo curso: "Foi parte de
um sonho realizado. A melhor coisa da
faculdade é ver que todo o esforço que tive
para conseguir minha bolsa está valendo a
pena quando vejo minhas notas e meu nome
assinando as matérias que faço para os
jornais laboratoriais do curso". Na prova do
Enem, que ela considerou cansativa,
Fabiana teve dificuldades nas questões de
exatas e foi melhor na redação (tirou 75) do
que na prova objetiva (sua nota foi 58).
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estivesse, podia mudar a opção
até o último dia das inscrições, o que
aumentava as chances de conseguir".
Mariana diz que há alguns anos nem
imaginava estar na universidade e, por isso,
recomenda aos amigos o ProUni: "Eu gosto
muito de falar sobre o ProUni, afinal foi para
mim uma oportunidade
fantástica, minha única chance
de entrar na faculdade. Faço
questão de mostrar pra todo
mundo que funciona mesmo,
não é como a maioria dos
programas que a gente
só ouve falar, mas nunca
vê o resultado".

Esforço recompensado
Dilson Franca Júnior, 19 anos, que está no
segundo ano de Direito no Mackenzie sentese recompensado por ter conseguido uma
bolsa de estudos integral pelo ProUni: "É
importante fornecer ao jovem sem condições
financeiras suficientes para cursar uma
universidade privada a chance de prosseguir
seus estudos sem depender tanto da
universidade pública". Ele conta que não teve
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grandes dificuldades na prova
do Enem, apesar de não se
recordar exatamente da
pontuação: "Com certeza foi
acima de 90%, em razão da
'nota de corte' para o curso".
Francisco Robson Silva,
25 anos, cursa o segundo ano
de Economia na Universidade Metodista, com
bolsa de integral pelo ProUni. Sua pontuação
no Enem foi 79 (78 na parte objetiva e 80 na
redação): “Fiz a prova do Enem para ajudar
na nota da Fuvest, pois ainda não sabia a do
Prouni. Desde que terminei o Ensino Médio,
em 1998, queria fazer faculdade, mas nunca
sobrava dinheiro para pagar uma. O ProuUni
foi ótimo para mim, pois consegui entrar
numa das melhores universidades
de São Paulo”.

Alegria indescritível
Roberta Ruiz, 24 anos, está
no segundo ano de Medicina
Veterinária na Uniban e é
bolsista integral pelo ProUni:
"Se não conseguisse a bolsa,
teria que parar de trabalhar para me dedicar
integralmente aos estudos e tentar uma vaga
em uma universidade pública, pois o curso é
muito caro (o valor da mensalidade em abril
de 2006 era de R$1.134)". Roberta, que
desde criança sonhava cursar veterinária,
achou a prova do Enem difícil, já que não
estudava já fazia algum tempo: "Eu não
lembro exatamente minha nota,
mas ficou entre 70 e 75. A
prova tem que ser feita com
muita calma e atenção, pois
exige um conhecimento mais
interpretativo".
Filha de uma empregada
doméstica, Roberta conta os
dias para sua formatura e ainda
se emociona ao lembrar-se da conquista: "A
alegria é imensa e indescritível! Além da minha
alegria, ver minha família, que sempre me
acompanhou na busca desse sonho, vibrando

é fantástico. O Programa realmente funciona
e nós, bolsistas, temos que estudar tanto
quanto os que pagam, só que com a diferença
de que, se eu reprovar, darei adeus ao meu
sonho e por isso me dedico ainda mais".

Sonho realizado
Aline Gomes Flores,
17 anos, está cursando
o primeiro semestre
de Odontologia
na Universidade
Ibirapuera com
bolsa integral pelo ProUni.
Se não tivesse conseguido a
bolsa, também teria que tentar
uma vaga em
universidade

pública por conta do alto custo do curso
(mensalidade de R$ 1.196,26 em abril de
2006). Sua nota no Enem de 68,25 na parte
objetiva e 75 na redação, o que resultou em
uma média de 71,63: "A prova estava fácil,
mas eu acho que não me saí tão bem
quanto poderia porque estava bem nervosa.
Apesar disso, fiquei acima da média
nacional em todas as competências".
Aline está adorando a faculdade e muito
feliz por realizar seu sonho de cursar
odontologia: "O ProUni é uma solução a
curto prazo, porque o que se deve fazer
é investir na educação de base para que,
na hora de prestar o vestibular, todos
tenham a mesma chance. Apesar disso,
o programa superou as minhas
expectativas. Estou muito
feliz por realizar
meu sonho".
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