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QUEM SOMOS?

Sejam bem-vindos ao guia das provas antigas! Somos a 
Jordana e a Sarah, estudantes de Medicina na UFMG e na 
UFRJ, respectivamente. Compartilhamos as nossas dicas 
para o ENEM nas redes sociais e temos em comum a 
valorização da prática de provas antigas. Com certeza foi 
um diferencial no nosso estudo! Nesse guia, esperamos 
que vocês sejam mais produtivos na prova do ENEM e 
que conquistem a tão sonhada aprovação.  Aproveitem!
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A IMPORTÂNCIA
DAS PROVAS 

Sabemos que as provas de vestibulares têm uma 
tendência de repetição de questões. Esse, por si só, já 
seria um bom motivo para incluir as provas antigas na 
sua rotina de estudos. Além disso, fazê-las como 
simulados permite treinar as condições reais da prova, 
revisar, controlar o tempo, saber como o conteúdo é 
cobrado e criar estratégias.

Recebemos diariamente por direct do Instagram 
depoimentos de pessoas que têm medo de começar. 
Entretanto, a realidade é que, se formos esperar o 
momento perfeito, nós nunca faremos o que precisa ser 
feito. Além disso, não espere para fazer simulados 
apenas quando “já tiver visto toda a matéria”. Costumo 
dizer que você só tem chance de ver toda a matéria 
quando faz as provas antigas. Quando erramos e 
corrigimos alguma questão, a tendência é de não 
esquecê-la por um bom tempo! Os erros nos ensinam 
mais que os acertos. E, o quanto antes você fizer, mais 
tempo terá para revisar e aprender o conteúdo, não é 
verdade? 
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A IMPORTÂNCIA
DAS PROVAS 

No ano de 2017, no segundo semestre, eu (Jordana) 
tinha uma boa bagagem de estudos, mas não tinha o 
hábito de fazer provas antigas. Quando analisei a minha 
própria trajetória, percebi que esse era um ponto a ser 
corrigido. A partir disso, de segunda a sábado, eu decidi 
que faria provas antigas do ENEM até o dia da prova. 
Comecei a partir de 2009, incluindo as outras aplicações. 
Funcionava assim:

Era uma rotina cansativa? Sim! Mas eu sentia que estava  
aprendendo ativamente. Perceber minha evolução a 
cada prova também era gratificante. Vale lembrar 
também que eu não fazia “apenas” provas antigas, ok? 
Essa era uma parte da minha rotina de estudos.
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A IMPORTÂNCIA
DAS PROVAS 

Essa com certeza foi uma estratégia ousada, mas que 
funcionou super bem comigo (aplicava também a 
Técnica CDE, sobre a qual falaremos no próximo tópico). 
Talvez essa rotina não se adeque à sua realidade, então 
eu aconselho que você inclua as provas antigas pelo 
menos 2 dias da sua semana (deixe para fazê-las no fim 
de semana, por exemplo). Lembre-se de que é muito 
importante treiná-las como simulados, com controle do 
tempo e sem consultar outras fontes.

Onde encontrar as provas antigas sem marcação de 
gabarito? No meu drive http://bit.ly/projetoufmg, na 
pasta ENEM >  Vestgeek tem todas as provas de 2009 a 
2019, incluindo outras aplicações. Bons estudos!
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A IMPORTÂNCIA
DAS PROVAS 

No ano de 2014, no segundo semestre, eu (Sarah) deixei 
de seguir um cronograma de matérias e comecei a fazer 
simulados e blocos de questões diariamente, até a prova. 

Usei não só as provas antigas do ENEM, mas também de 
vários outros vestibulares (federais, estaduais e de 
instituições particulares). Costumo dizer que as bancas 
não têm mais muita criatividade para criar questões do 
zero e estão sempre adaptando dos vestibulares mais 
antigos. 

Se faltasse conteúdo (E como falta quando estamos 
começando a fazer provas antigas!) eu voltava à teoria 
de forma pontual. 

Toda questão feita era minuciosamente corrigida. 
Corrigir é até mais importante do que realizar as 
questões.  

Foi ousado? Foi também! Mas você já está começando a 
perceber um padrão? 
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TÉCNICA CDE

A técnica CDE é uma forma de estudar as questões 
criada pela Sarah. Funciona dessa forma:

➔ No momento de realização da prova, escreva um “C” 
nas questões que você tem certeza da resposta; 

➔ “D” nas questões de dúvida; 
➔ “E” nas questões que você não faz ideia de como 

responder.

Essa estratégia é importante principalmente no 
momento de correção das provas! Recomendamos 
corrigir TODAS as questões, mas dar atenção especial às 
questões “D” e “E”. No site do Objetivo você encontra o 
gabarito comentado das provas e no canal do Umberto 
Mannarino tem a resolução em vídeo de Matemática e 
CN. Vamos deixar os  links na última página!
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GANHANDO TEMPO

Sabemos que o tempo no vestibular/ENEM é um fator 
muito importante. À medida que estudamos as provas 
antigas (e esse é mais um motivo para você começar a 
fazê-las), desenvolvemos estratégias que nos 
possibilitaram perder menos tempo com as questões. 
Esperamos que vocês aproveitem essas dicas assim 
como nós aproveitamos.

➔ Começar pelas questões mais fáceis;
Ok, entendemos que esse critério é subjetivo. Se você 
vai fazer ENEM, você tem que compreender a TRI. Em 
geral, as questões fáceis são aquelas de: temas 
recorrentes; com alternativas curtas; questões rápidas de 
serem feitas e questões simples com “pegadinhas”. É 
importante frisar que essa não é uma regra e que 
questões fáceis podem ser trabalhosas! Mais uma vez: 
essa “malícia” será adquirida com a prática.
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GANHANDO TEMPO

➔ Pule questões;
Por mais que seja angustiante deixar uma questão em 
branco, essa é uma estratégia que funciona bastante, 
uma vez que você dá prioridade para as questões que 
têm afinidade. Isso não significa negligenciar a prova, 
mas sim deixar para depois aquilo que você não sabe 
fazer/vai demorar para resolver.

➔ Ordem de leitura;
- Passe o olho nas alternativas. Aqui você já vai, 

muitas vezes, descobrir o assunto da questão e o 
que as diferencia; 

- Título e fonte;
- Comando da questão (sublinhando as partes mais 

importantes); 
- Texto (prestando mais atenção às partes 

relacionadas ao comando);
- Retorno ao comando da questão (para ter certeza)
- Marcação da alternativa

Essa foi uma técnica que nós usamos e funcionou super 
bem, sobretudo na parte de Linguagens e Ciências 
Humanas!
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VÁ ALÉM!

Até aqui nós percebemos que as provas antigas são 
realmente importantes. Mas, além de treinar as questões 
ENEM, é essencial que vocês conheçam e aumentem o 
repertório de questões com outros vestibulares. 

Sabe aquela história de que o ENEM está se tornando 
mais conteudista? Pois é… Por mais que sejam minoria, 
essas questões já são realidade. A melhor forma de se 
blindar é aumentando o seu “HD de questões”.

Existem sites maravilhosos para isso, mas o Projeto 
Medicina e Estuda.com tem váaaarias listas de exercícios 
que podem ajudar vocês. Além disso, treinar com provas 
antigas da Fuvest, Unesp e Unicamp também é uma boa 
estratégia!
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MENSAGEM FINAL

Desejamos que vocês, a partir desse mini E-book, se 
sintam encorajados para fazer as provas antigas. 

Por mais que elas sejam essenciais para a preparação 
pré-vestibular. gostaríamos de ressaltar a importância de, 
nessa época, aguçar a curiosidade e de fato aprender 
sobre os mais diversos assuntos. O ENEM, acima de 
tudo, valoriza o cotidiano. Mais que um realizador de 
provas, passe a analisar criticamente as informações que 
você recebe. Estudar não é fácil, mas aprender e 
compartilhar é enriquecedor. 

Se precisar de ajuda nessa caminhada, já sabe com quem 
contar, né? Estamos torcendo por vocês!

Com amor,
Jordana & Sarah   
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LINKS 

➔ Canal Umberto Mannarino:  
https://www.youtube.com/user/exatasexatas

➔ Objetivo - Gabarito Comentado:
https://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_com
entada/enem.asp

➔ Estuda.com: http://estuda.com/

➔ Projeto Medicina: https://projetomedicina.com.br/

➔ Instagram Jordana: 
https://www.instagram.com/projetoufmg/

➔ Instagram Sarah: 
https://www.instagram.com/sarahschollmeier/
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