
ENEM nas Particulares de Medicina

Instituições que 
Utilizam o ENEM

Unigranrio Barra: 5 vagas/semestre
Unigranrio Caxias: 5 vagas/semestre
UNIFOA: 120 vagas/ano (60 vagas por semestre)
FMP: 50 vagas/ano
Estácio Arcos da Lapa: 112 vagas/semestre
Estácio João Uchoa: 80 vagas/semestre
Estácio Angra dos Reis: 48 vagas/semestre 

Banca Empresa contratada, por licitação, pelo Inep, órgão do MEC.

Fases / dias Fase única, aplicada em dois dias, no final de outubro ou início de novembro

Perfil das provas

1º Dia (domingo à tarde, com duração de 5h30):
* 45 questões objetivas de Linguagens (L. Portuguesa, Literatura, L. Estr. - Espanhol ou Inglês)
* 45 questões objetivas de Ciências Humanas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia)
* Redação

2º Dia (domingo à tarde, com duração de 4h30)
* 45 questões objetivas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química)
* 45 questões objetivas de Matemática

Conteúdo das 
disciplinas

As questões misturam a cobrança de habilidades intelectuais (ex. saber interpretar gráficos e textos) e 
conteúdos específicos do Ensino Médio, com variados graus de dificuldade.

Pontuação

Redação - nota de 0 a 1000 / nota final é média entre dois avaliadores, com revisão interna antecipada, 
caso haja discrepância / Não existe possibilidade de mudança da nota ou revisão, após a divulgação, 
mesmo com ação na Justiça.

Provas objetivas - o Inep utiliza a T.R.I. (Teoria de Resposta ao Item), uma ferramenta estatística 
complexa, que permite comparar notas de provas diferentes e distinguir o rendimento dos alunos 
conforme o grau de dificuldade das questões. Com isso, a simples contagem de acertos não permite 
visualizar a nota final. É importante ressaltar que a TRI reconhece e beneficia alunos com notas 
coerentes, ou seja, que não acertem questões ao acaso.

Pesos

Cada universidade define seu sistema por carreira. Em algumas, cada uma das 5 provas tem peso igual. 
Em outras, isso varia. Por exemplo, em Medicina, na UFRJ, os pesos são: Redação - 3 / Linguagens - 2 / 
Matemática - 1 / Ciências Humanas - 1 / Ciências da Natureza - 2. É preciso consultar os editais de cada 
instituição para verificar esses pesos.

Estratégia para 
os alunos

* Foco na Redação, em função do peso (em alguns casos) e também porque notas acima de 900 fazem 
bastante diferença e são mais prováveis de se alcançar do que em outras disciplinas.

* Treinar velocidade na prova, pois há pouco tempo por questão.

* Treinar a capacidade de identificar questões muito difíceis, de modo a evitar perder tempo excessivo e 
ter que "chutar" questões fáceis.

* Desenvolver habilidade acima da média em Matemática, em virtude da dificuldade da prova e da 
quantidade de questões.

* Verificar o sistema de pesos das carreiras e instituições almejadas para se aprofundar nas matérias 
que mais impactem a nota final.

* Em carreiras concorridas (Medicina, Direito, Engenharia, entre outras), estudar com afinco todas as 
disciplinas, para tentar maximizar a pontuação, pois os competidores estão em todo o país.



UNESA (Estácio) / Medicina
Processo 

seletivo ENEM 2013, 2014, 2015 ou 2016

Banca Empresa contratada, por licitação, pelo Inep, órgão do MEC.

Campi

Arcos da Lapa (Rua Riachuelo, 27): 120 vagas/semestre (112 para o ENEM e 08 para o FIES)
Estácio Angra dos Reis: 59 vagas/semestre (48 vagas para processo seletivo ENEM, 5 vagas para
FIES e 6 vagas com bolsas integrais 
Estácio João Uchoa: 85 vagas/semestre (80 para o ENEM e 05 para o FIES)

Utlização do 
FIES Aceita FIES

Fases / dias
Fase única, aplicada em dois dias, no final de outubro ou início de novembro. A inscrição de cada campus é 
independente, ou seja, é possível se inscrever em ambos. Há inscrições para ambos os semestres no dois 
campi.

Perfil das 
provas

1º Dia (domingo à tarde, com duração de 5h30):
* 45 questões objetivas de Ciências Humanas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia)
* 45 questões objetivas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química)

2º Dia (domingo à tarde, com duração de 4h30)
* Redação
* 45 questões objetivas de Linguagens (L. Portuguesa, Literatura, L. Estr. - Espanhol ou Inglês)
* 45 questões objetivas de Matemática

Conteúdo das 
disciplinas

As questões misturam a cobrança de habilidades intelectuais (ex. saber interpretar gráficos e textos) e 
conteúdos específicos do Ensino Médio, com variados graus de dificuldade.

Pontuação

Redação - nota de 0 a 1000 / nota final é média entre dois avaliadores, com revisão interna antecipada, caso 
haja discrepância / Não existe possibilidade de mudança da nota ou revisão, após a divulgação, mesmo com 
ação na Justiça.
Provas objetivas - o Inep utiliza a T.R.I. (Teoria de Resposta ao Item), uma ferramenta estatística complexa, 
que permite comparar notas de provas diferentes e distinguir o rendimento dos alunos conforme o grau de 
dificuldade das questões. Com isso, a simples contagem de acertos não permite visualizar a nota final. É 
importante ressaltar que a TRI reconhece e beneficia alunos com notas coerentes, ou seja, que não acertem 
questões ao acaso.

Pesos Todas as cinco áreas da prova do ENEM terão os mesmos pesos.

Estratégia para 
os alunos

* Foco na Redação, em função do peso (em alguns casos) e também porque notas acima de 900 fazem 
bastante diferença e são mais prováveis de se alcançar do que em outras disciplinas.

* Treinar velocidade na prova, pois há pouco tempo por questão.
* Treinar a capacidade de identificar questões muito difíceis, de modo a evitar perder tempo excessivo e ter 
que "chutar" questões fáceis.
* Desenvolver habilidade acima da média em Matemática, em virtude da dificuldade da prova e da 
quantidade de questões.
* Estudar com afinco todas as disciplinas, para tentar maximizar a pontuação, pois os competidores estão 
em todo o país.



Unigranrio / Medicina
Processo 
seletivo Vestibular próprio e ENEM

Banca Não divulgada no edital

Campi
Barra da Tijuca: 55 vagas (preferido pelos alunos, por ter bom desempenho no Enade) + 05 (via Enem)
Duque de Caxias: 55 vagas + 05 (via Enem)
Em Janeiro de 2018, o Campus Duque de Caxias disponibilizou mais 40 vagas em um segundo vestibular.

Utlização do 
FIES

Anteriormente aceitava FIES na Unidade Barra, mas no ultimo vestibular não havia essa possibilidade de forma 
clara no vestibular 

Fases

O mesmo vestibular permite o acesso ao campus Barra da Tijuca ou Duque de Caxias, em uma única fase, em um 
único dia. Não é possível a inscrição em ambos campi.
Há vestibular para o 1º e 2º semestre. As provas do 1º semestre ocorrem em Novembro ou Dezembro e as do 2º, 
em Maio ou Junho.

Perfil das provas

Um dia de prova (domingo de manhã, às 9h30), com:
* 10 questões objetivas de Língua Portuguesa
* 5 questões objetivas de Literatura Brasileira
* 10 questões objetivas de Biologia
* 10 questões objetivas de Matemática
* 5 questões objetivas de Química
* 5 questões objetivas de Física
* 8 questões objetivas de Língua Estrangeira (Somente Inglês)
* 7 questões objetivas de História e Geografia
* Redação
* Questões discursivas de Interpretação, Cultura Geral e Conhecimentos Atualizados 
As provas de LPLB, Biologia e Química são feitas na primeira 1h30. Depois, há um intervalo de 30 minutos e, 
então, o restante das provas é feito em 2h. A duração total é de 4h.

Conteúdo das 
disciplinas As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento.

Pesos

* 10 questões objetivas de Língua Portuguesa => Peso 3,6

* 5 questões objetivas de Literatura Brasileira => Peso 3,4

* 10 questões objetivas de Biologia => Peso 3,3

* 10 questões objetivas de Matemática => Peso 2,9

* 5 questões objetivas de Química => Peso 2,8

* 5 questões objetivas de Física => Peso 1,2

* 8 questões objetivas de Língua Estrangeira (Somente Inglês) => Peso 1

* 7 questões objetivas de História e Geografia => Peso 1
A redação e as provas discursivas de Interpretação, Cultura Geral e Conhecimentos Atualizados não têm peso na 
nota; apresentam somente um conceito segundo o qual o candidato pode ser eliminado ou habilitado.

Pontuação O número de acertos em cada prova é multiplicado pelo peso, e há o somatório das notas obtidas.
A solicitação de recursos deve ser feita presencialmente em algum dos campi.

Estratégia para 
os alunos

* Não é necessário investir muito em Redação, pois a prova não altera a nota, havendo apenas um conceito.

* Nas últimas provas de História e Geografia, não foram cobrados conteúdos específicos, apenas a interpretação 
de um texto.
* O foco deve ser no treino de questões objetivas de LPLB, Biologia, Matemática e Química, para maximizar os 
acertos



Faculdade de Medicina de Campos / FMC
Processo seletivo Vestibular próprio

Banca Coseac (Banca que produzia o vestibular da UFF)
Campus Campos: 63 vagas

Utlização do FIES Não aceita FIES

Fases

Concurso de acesso de fase única, aplicada em um único um dia. A prova pode ser realizada nas cidade de 
Campos, Niterói, Rio de Janeiro e Vitória.

Fase única, aplicada em um dia. Há vestibular para o 1º e 2º semestre. As provas do 1º semestre ocorrem em 
Novembro ou Dezembro e as do 2º, em Junho ou Julho.

Perfil das provas

Um dia de prova (domingo de manhã das 9h às 14h), com:
* 10 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;
* 16 questões objetivas de Biologia e Química;
* 8 questões objetivas de Física e Matemática;
* 8 questões objetivas de Geografia e História;
* 8 questões objetivas de Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês)
* 2 questões discursivas de Biologia e Química;
* Redação.

Conteúdo das 
disciplinas As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento.

Características da 
Prova de Redação

É constituída de uma proposta de produção de texto dissertativo em prosa, em língua portuguesa, versando 
sobre um tema da atualidade, considerando os seguintes critérios e suas respectivas pontuações: 
a) aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as 
normas de pontuação, de ortografia (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal e 
verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes. Pontuação máxima: 
30 pontos
b) aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a coerência 
das ideias entre as partes do texto; e adequação ao tema proposto e ao modo de organização do discurso: 
descrição, narração, dissertação/argumentação. Pontuação máxima: 30 pontos

c) aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias; 
aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica. Pontuação máxima: 40 pontos

Pontuação

As pontuações são distribuídas da seguinte forma:
* A prova objetiva com 50 questões vale até 100 pontos.
* A prova de Redação vale até 100 pontos.
* As provas discursivas valem um total de até 100 pontos.
* As provas objetivas e de Redação têm peso 1, enquanto as provas discursivas têm peso 2.

Estratégia para os 
alunos

* Estudo intenso de Biologia e Química com treinamento voltado para questões discursivas.
* É importante um bom desempenho da prova obejtiva, pois somente os candidatos com as melhores notas 
nesta avaliação terão suas provas de redação e discursivas corrigidas. É considerada a proporção de 8 
candidatos para cada vaga oferecida.



USS (Universidade Severino Sombra) / Medicina
Processo 

seletivo Vestibular próprio

Banca Empresa de Concursos Rio de Janeiro (ECONRIO).
Campus Vassouras: 80 vagas no 1º semestre e 76 no 2º semestre

Utlização do 
FIES Aceita FIES

Fases
Fase única, aplicada em um dia, pela manhã e à tarde.
Há vestibular para o 1º e 2º semestre. As provas para o 1º semestre ocorrem em Outubro, e as do 2º semestre 
em Maio ou Junho.

Perfil das 
provas

1ª Parte (domingo de 8h a 12h30):

* 20 questões objetivas de Linguagens (L. Portuguesa, Literatura, Interpretação e L. Estrangeira)
* Redação
* 8 questões objetivas de Matemática
* 15 questões objetivas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química)
* 17 questões objetivas de Ciências Humanas (História e Geografia)
2ª Parte (domingo de 14h30 a 17h):
* 5 questões discursivas de Biologia
* 5 questões discursivas de Química

Conteúdo das 
disciplinas

Há uma semelhança muito grande com o vestibular da UERJ.  As questões objetivas misturam a cobrança de 
habilidades intelectuais (ex. saber interpretar gráficos e textos) e conteúdos específicos do Ensino Médio, com 
variados graus de dificuldade.
As provas discursivas cobram conteúdos bastante específicos.

Pontuação

A parte objetiva vale 90 pontos e a redação, 10. As provas discursivas de Biologia e Química valem 50 pontos, 
cada. Isso significa que a pontuação máxima é de 200 pontos. 

Os critérios de correção da redação estão neste link aqui.

Estratégia para 
os alunos

* Estudar de forma bastante aprofundada Biologia e Química.
* Treinar a elaboração de respostas para questões discursivas.
* Devido à semelhança com o vestibular da UERJ, é recomendável estudar os módulos indicados das matérias 
para o Exame de Qualificação da UERJ.

* Ter especial cuidado com o estudo de Matemática e de Ciências da Natureza.

* Treinar bastante a resolução de questões de provas anteriores, para se acostumar ao perfil da prova. Após 
resolver todas as provas da USS, pode ser feita a resolução de provas anteriores da UERJ.

Relação 
candidato-vaga

2018.1 - 14,09
2017.2 - 14,32
2017.1 - 18,98
2016.2 - 25,67
2016.1 - 18,84

http://questoesdeaaz-assets-prod.s3.amazonaws.com/documents/documents/000/000/350/original.pdf?1489760128


Souza Marques / Medicina
Processo seletivo Vestibular próprio

Banca TalentVest (a mesma da Unifeso - Teresópolis)

Campus Cascadura: 192 vagas

Utlização do FIES Não aceita FIES

Fases Fase única, aplicada em um dia. O vestibular é somente para o acesso no 1º semestre, e a prova 
costuma ocorrer em Novembro.

Perfil das provas

Um dia de prova (sábado de manhã, a redação é de 9h a 10h, e as questões objetivas de 10h a 13h30)
* Redação
* 80 questões objetivas com 10 questões de LPLB, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, 
História e Língua Estrangeira (Espnahol ou Inglês)

Conteúdo das 
disciplinas As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento.

Pontuação

A correção da Redação pode gerar três conceitos:
* Conceito A: Mais 20% na nota padronizada de LPLB
* Conceito B: Mais 10% na nota padronizada de LPLB
* Conceito C: O candidato está aprovado, mas não recebe bônus em LPLB
* Conceito D: O candidato será eliminado do concurso

Os pontos obtidos nas provas objetivas são transformados em uma nota padronizada, que utiliza a 
média aritmética e o desvio padrão.

Estratégia para 
os alunos

* Devido ao desvio padrão, um alto número de acertos em Matemática e Física pode gerar elevadas 
notas padronizadas.
* Treinar velocidade na prova, pois há pouco tempo por questão.

Relação 
candidato-vaga

Vestibular 2018 - 5,85



Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos) / Medicina
Processo seletivo Vestibular próprio

Banca TalentVest (a mesma da Souza Marques)

Campus Teresópolis: 72 vagas por semestre

Utlização do FIES Aceita FIES

Fases Fase única, aplicada em um dia. Há vestibulares para o acesso no 1º e no 2º semestres, e as provas 
ocorrem, respectivamente, em Junho e em Outubro.

Perfil das provas

Um dia de prova (sábado de manhã, a redação é de 9h a 10h e as questões objetivas de 10h a 13h30):

* Redação

* 80 questões objetivas com 10 questões de LPLB, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, 
História e Língua Estrangeira (Espnahol ou Inglês)

Conteúdo das 
disciplinas As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento.

Pontuação

A correção da Redação pode gerar três conceitos:
* Conceito A: Mais 20% na nota padronizada de LPLB
* Conceito B: Mais 10% na nota padronizada de LPLB
* Conceito C: O candidato está aprovado, mas não recebe bônus em LPLB
* Conceito D: O candidato será eliminado do concurso
Os pontos obtidos nas provas objetivas são transformados em uma nota padronizada. A nota final será a 
soma ponderada das oito notas padronizadas, sendo que as disciplinas de História, Geografia e Língua 
estrangeira terão peso 1 (um) e as demais, peso 2 (dois).

Estratégia para os 
alunos

* Devido ao desvio padrão, um alto número de acertos em Matemática e Física pode gerar elevadas 
notas padronizadas.
* Treinar velocidade na prova, pois há pouco tempo por questão.



UNIG / Medicina
Processo seletivo Vestibular próprio

Banca Aietec

Campi
Itaperuna: 50 vagas por semestre

Nova Iguaçu: 50 vagas por semestre

Utlização do FIES Não divulgado no edital

Fases
Cada campus possui um concurso de acesso de fase única, aplicada em um único um dia. 

Há vestibulares para o acesso no 1º e no 2º semestres, e as provas ocorrem, respectivamente, em Maio e em 
Novembro.

Perfil das provas

Um dia de prova (sábado de manhã, a redação é de 8h30 a 9h20 e as questões objetivas de 9h30 a 12h30):
* Redação
* 10 questões objetivas de LPLB;
* 10 questões objetivas de Biologia;
* 10 questões objetivas de Matemática;
* 5 questões objetivas de Inglês;
* 5 questões objetivas de Física;
* 5 questões objetivas de Química;

Conteúdo das 
disciplinas

As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento, mas a 
prova não é disponibilizada.

Pontuação

A nota máxima da redação equivale a 40 x peso atribuído a essa prova. A nota da parte objetiva é estabelecida 
pela seguinte fórmula: 0,4 x Peso da Disciplina x número de acertos. Os pesos são os seguintes:

* LPLB, Biologia e Química: 400
* Física: 300
* Matemática e Redação: 200
* Inglês: 100

Estratégia para os 
alunos * Devido aos pesos de Biologia, LPLB e Química, essas disciplinas são as mais importantes.

http://www.aietec.com.br/


Suprema / Medicina
Processo seletivo Vestibular próprio

Banca Não divulgada no edital
Campus Juiz de Fora: 60 vagas (Com duas vagas pelo FIES)

Utlização do FIES Aceita FIES

Fases
Concurso de acesso de fase única, aplicada em um único um dia. A prova só pode ser realizada em Juiz de Fora

Há vestibulares para o acesso no 1º e no 2º semestres, e as provas ocorrem, respectivamente, em Maio/Junho 
e em Dezembro.

Perfil das provas

Um dia de prova (domingo de manhã de 9h a 14h). A parte objetiva deve ser iniciada às 9h e concluída em até 
3h30 e após a devolução do cartão-resposta das questões objetivas, o candidato receberá as questões 
discursivas de Biologia e a Redação.

* 8 questões objetivas de Língua Portuguesa;
* 8 questões objetivas de Inglês (Não há Espanhol);
* 6 questões objetivas de Geografia;
* 6 questões objetivas de História;
* 8 questões objetivas de Matemática
* 8 questões objetivas de Química;
* 6 questões objetivas de Física;
* 10 questões objetivas de Biologia;
* 5 questões discursivas de Biologia;
* Redação.

Conteúdo das 
disciplinas

As questões objetivas cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento. 
A prova discursiva de Biologia apresenta alto grau de exigência dos candidatos.

Pontuação

* Cada acerto nas questões objetivas vale um ponto. Como há 60 questões, é possível um total de 60 pontos. 
Caso o número de acertos seja menor que 45, haverá a eliminação.

* A Redação permite o ganho de até 20 pontos, mas se a nota for menor do que 10 pontos, haverá a eliminação.

* A prova discursiva de Biologia vale até 20 pontos. Se a nota for menor do que 10 pontos, haverá eliminação.

Estratégia para os 
alunos

* É importante o treino em todas as objetivas

* Estudo intenso de Biologia.



Faculdade de Medicina de Petrópolis / FMP
Processo 
seletivo Vestibular próprio e ENEM

Banca Fundação Cesgranrio
Campus Petrópolis: 150 vagas/ano

Utlização do 
FIES Aceita o FIES e Prouni 

Fases A prova feita, geralmente, no início de Outubro permite o acesso no 1º e 2º semestre. Metade das vagas para cada 
semestre. As provas podem ser realizadas na cidade do Rio de Janeiro ou em Petrópolis.

Perfil das provas

Um dia de prova (domingo), com 4h30 de duração:
* 10 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
* 10 questões objetivas de Biologia e Química
* 10 questões objetivas de Física e Matemática
* 10 questões objetivas de Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês)
* 10 questões objetivas de História e Geografia
* Redação
*  2 Questões discursivas de Biologia e Química

Na capa do caderno de provas, há uma indicação das pontuações em cada questão.

Conteúdo das 
disciplinas

As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento. Há uma 
abordagem interdisciplinar dos assuntos.

Pesos As provas discursivas e a redação apresentam peso 2, enquanto as provas objetivas têm peso 1. 

Pontuação As pontuações obtidas geram uma nota padronizada que utiliza a média de acertos e o desvio padrão.
A solicitação de recursos deve ser feita pelo site da Fundação Cesgranrio.

Estratégia para 
os alunos

* Devido ao peso maior, deve-se intensificar o estudo de Biologia e Química, especialmente treinar o padrão de 
resposta em questões discursivas.

* Por utilizar o desvio padrão e a média de acertos, é importante um treino maior em Física e Matemática, que são 
áreas que as notas são mais baixas.
* O Estudo da Redação deve ser intensificado.



Redentor / Medicina
Processo seletivo Vestibular próprio

Banca Não divulgada no edital
Campus Itaperuna: 72 vagas

Utlização do FIES Aceita fies

Fases
Concurso de acesso de fase única, aplicada em um único um dia. A prova só pode ser realizada em Itaperuna

Há vestibulares para o acesso no 1º e no 2º semestres, e as provas ocorrem, respectivamente, em Junho e em 
Dezembro.

Perfil das provas

Um dia de prova (sábado de manhã de 8h30 a 13h30). A parte objetiva deve ser iniciada às 9h e concluída em 
até 3h30 e após a entrega do cartão-resposta das questões objetivas, o candidato receberá as questões 
discursivas de Biologia e a Redação.

* 15 questões objetivas de Língua Portuguesa;
* 5 questões objetivas de Inglês (Não há Espanhol);
* 10 questões objetivas de Matemática
* 10 questões objetivas de Química;
* 5 questões objetivas de Física;
* 15 questões objetivas de Biologia;
* 4 questões discursivas de Biologia;
* Redação.

Conteúdo das 
disciplinas

As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento, mas a 
prova não é disponibilizada.

Pontuação

Toda a prova vale até 100 pontos. Distribuídos da seguinte forma:
* A Redação e a prova discursiva de Biologia valem até 20 pontos, cada.
* A prova objetiva de Biologia e LPLB valem até 15 pontos, cada.
* A prova objetiva de Matemática e Química valem até 10 pontos, cada.
* A prova objetiva de Inglês e Física valem até 5 pontos, cada.

Estratégia para os 
alunos * Estudo intenso de Redação e Biologia com treinamento voltado para questões discursivas.



Faculdade André Arcoverde (Valença)/ Medicina
Processo seletivo Vestibular próprio e ENEM

Banca Não divulgada no edital
Campus Valença: 100 vagas 

Fases
Concurso de acesso em duas fases, aplicada em um único um dia. A prova só pode ser realizada em Valença.

O vestibular ocorre somente para o acesso no 1º semestre e as provas são realizadas em Novembro.

s

Um dia de prova (domingo de manhã de 9h a 13h). A primeira etapa com as questões objetivas é iniciada às 9h 
e após a devolução do cartão de respostas, ocorrerá a entrega da redação. Todos os cartões serão recolhidos 
até às 12h. A prova é composta pelas seguintes questões:

* 30 questões de Ciencias da Natureza 
* 10 questões objetivas de Inglês (Não há Espanhol);
* 10 questões objetivas de Matemática e raciocínio lógico;
* Redação.

Conteúdo das 
disciplinas

As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento, mas a 
prova não é disponibilizada.

Pontuação

Toda a prova vale até 100 pontos. Distribuídos da seguinte forma:
* Nas provas objetivas de Ciencias da Natureza, cada acerto vale dois pontos.
* Nas provas objetivas de Matemática e Inglês, cada acerto vale um ponto.
* A nota máxima da redação é de 20 pontos.

Estratégia para os 
alunos * Estudo intenso de Biologia, Química e Redação.



UNIFOA / Medicina
Processo 

seletivo ENEM 2015 ou 2016

Banca Empresa contratada, por licitação, pelo Inep, órgão do MEC.
Campus Volta Redonda: 60 vagas para o 1º semestre e 60 vagas para o 2º semestre

Fases / dias Fase única, aplicada em dois dias, no final de outubro ou início de novembro.

Perfil das 
provas

1º Dia (sábado à tarde, com duração de 4h30):
* 45 questões objetivas de Ciências Humanas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia)
* 45 questões objetivas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química)

2º Dia (domingo à tarde, com duração de 5h30)
* Redação
* 45 questões objetivas de Linguagens (L. Portuguesa, Literatura, L. Estr. - Espanhol ou Inglês)
* 45 questões objetivas de Matemática

Conteúdo das 
disciplinas

As questões misturam a cobrança de habilidades intelectuais (ex. saber interpretar gráficos e textos) e 
conteúdos específicos do Ensino Médio, com variados graus de dificuldade.

Pontuação

Redação - nota de 0 a 1000 / nota final é média entre dois avaliadores, com revisão interna antecipada, caso 
haja discrepância / Não existe possibilidade de mudança da nota ou revisão, após a divulgação, mesmo com 
ação na Justiça.
Provas objetivas - o Inep utiliza a T.R.I. (Teoria de Resposta ao Item), uma ferramenta estatística complexa, 
que permite comparar notas de provas diferentes e distinguir o rendimento dos alunos conforme o grau de 
dificuldade das questões. Com isso, a simples contagem de acertos não permite visualizar a nota final. É 
importante ressaltar que a TRI reconhece e beneficia alunos com notas coerentes, ou seja, que não acertem 
questões ao acaso.

Pesos Todas as cinco áreas da prova do ENEM terão os mesmos pesos.

Estratégia para 
os alunos

* Foco na Redação, em função do peso (em alguns casos) e também porque notas acima de 900 fazem 
bastante diferença e são mais prováveis de se alcançar do que em outras disciplinas.

* Treinar velocidade na prova, pois há pouco tempo por questão.
* Treinar a capacidade de identificar questões muito difíceis, de modo a evitar perder tempo excessivo e ter 
que "chutar" questões fáceis.
* Desenvolver habilidade acima da média em Matemática, em virtude da dificuldade da prova e da 
quantidade de questões.
* Estudar com afinco todas as disciplinas, para tentar maximizar a pontuação, pois os competidores estão 
em todo o país.



Albert Einstein / Medicina
Processo 

seletivo Vestibular próprio

Banca Pontíficia Universidade Católica de São Paulo
Campus Ipiranga - São Paulo (SP): 50 vagas

Fases / dias

Aplicada em 2 fases. A primeira fase corresponde à prova objetiva e discursiva, enquanto na segunda fase, 
há mini-entrevistas.
Há vestibular para o 1º e 2º semestre. As provas para o 1º semestre ocorrem em Outubro, e as do 2º 
semestre em Maio.

Perfil das 
provas

Prova realizada em 2 fases.
A primeira fase é composta por 50 questões de multipla escolha com 4 alternativas, 6 questões discursivas 
interdisciplinares e 1 redação. Com a seguinte distribuição: 

10 questões objetivas de Matemática 
 5 questões objetivas de cada uma das seguintes disciplinas: Biologia, Química, Física, Geografia, História, 
Lingua Inglesa, Lingua Portuguesa e Literatura 
2 questões discursivas interdisciplinares de Biologia e Química
2 questões discursivas interdisciplinares de Física e Matemática
1 questão discursiva interdisciplinar de Geografia e História
1 questão discursiva de Lingua Inglesa

Conteúdo das 
disciplinas As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio com graus variados de aprofundamento.

Pontuação
Cada questão objetiva: 1 ponto, totalizando 50 pontos
Cada questão discursiva: 5 pontos, totalizando 30 pontos
Redação: Até 20 pontos

Pesos Os pontos obtidos nas provas objetivas são transformados em uma nota padronizada, que utiliza a média 
aritmética e o desvio padrão.

Estratégia para 
os alunos

* Devido ao desvio padrão, um alto número de acertos em Matemática pode gerar elevadas notas 
padronizadas.

* Treinar a elaboração de respostas para questões discursivas.

*O treino de redação não deve ser negligenciado, pois a nota dessa disciplina representa 20% do total. 

*É recomendada a resolução de provas anteriores da Albert Einstein e da PUC-SP, inclusive de Lingua 
Inglesa.


