
Enem / SiSU

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma prova que serve a diversas finalidades (selecionar 

alunos para o Prouni, diplomar estudantes, servir de referência para políticas públicas), inclusive 

selecionar alunos para universidades.

O SiSU (Sistema de Seleção Unificada) é o processo pelo qual os estudantes se inscrevem, em janeiro, 

com a nota do Enem, para tentar uma vaga nas universidades públicas conveniadas.

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

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.

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.

* 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.

Perfil das provas

Pontuação

Estratégia para 

os alunos

UFRJ / UFF / Unirio / Cefet / Rural (no RJ)

Processo 

seletivo


