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É a vez das
Exatas
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MANOELA SCROFERNEKER / COLÉGIO FARROUPILHA / CP

1. A estudante Beatriz
Sandoval, do Colégio
Sinodal (em São
Leopoldo), fala das
técnicas que
utiliza para ir bem
nas provas
2. Os professores
Christian, Alessandra,
Gentil e Alessandra
Rosa aprovam
o método

STEPHANY SANDER / ESPECIAL / CP

biologia
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VERA NUNES

Está chegando a
hora de os
estudantes
que farão o Enem
2017 enfrentarem a
prova de
Matemática e de
Ciências da
Natureza. Segundo
os professores,é o
momento de
revisar conteúdos,
responder testes de
anos anteriores e
tirar dúvidas
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O

segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) — que, neste ano, será
em dois domingos consecutivos
— é temido por muitos estudantes. Daqui
a menos de um mês, em 12/11, será o momento de testar os conhecimentos em Matemática e nas Ciências da Natureza. Assim, conforme o professor de Biologia do
Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre, Vanderlei Guerreiro, o aluno que se
dedicou ao longo do Ensino Médio está
com o conteúdo básico em dia. “Agora é
hora de fazer simulados, com revisões e
soluções de exercícios”, aconselha.
Esta é a técnica adotada pela aluna Beatriz Sandoval, 17 anos, estudante do 3˚
ano do Ensino Médio no Colégio Sinodal,
em São Leopoldo. Ela vai tentar uma vaga
em Engenharia de Alimentos, curso que,
como treineira, já conseguiu aprovação.
Mas, agora, no exame para valer, além de
responder simulados, a estudantes está focada na leitura de jornais e revistas, para
acompanhar os acontecimentos atuais,
procurando tirar dúvidas com os colegas,
além de tentar administrar o tempo para
responder às questões. Ela confessa que
não gostou da distribuição atual dos conteúdos. “Colocar, no mesmo dia, as provas
de Matemática, Química, Física e Biologia
dificultou muito, pois são provas que exigem cálculos e muita concentração”,
avalia. Na hora da prova, a dica de
Beatriz é ler tudo com atenção e ir respondendo às
questões que têm

a
i
f
a

mais domínio, seguindo para as de dificuldade média e, por último, as mais complicadas. “Eu sempre tento responder e evito
‘chutar’. Só se não der tempo”, comenta,
lembrando que, nestes casos, busca, ao menos, descartar respostas absurdas.
.
SISTEMA DE CORREÇÃO
.
Os professores do Colégio Farroupilha,
na Capital, aprovam a metodologia da estudante e alertam para o perigo do “chute”.
“O sistema de correção pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) consegue detectar os
temas que aquele aluno domina e se, por
acaso, determinado candidato acertou
questões ‘difíceis’, mas errou questões ‘fáceis’, o fato é constatado como improvável
e supõe-se que o aluno ‘chutou’ a resposta.
A média desse aluno, portanto, será mais
baixa do que um aluno que erra questões
difíceis, mas acerta as fáceis”, explica o
professor Christian Sperb, de Biologia.
A professora Alessandra Rosa, de Química, reforça a dica de responder, primeiro,
as questões consideradas mais fáceis. “É
quase um mantra: se eu sei, respondo. Se
não, deixo para depois”, orienta. Tanto a
professora de Química como a de Matemática Alessandra Dorneles reforçam que as
questões atuais do Enem são mais conteudistas. “Antes, um aluno com conhecimento superficial conseguia responder algumas questões. Hoje é bem mais difícil e a
prova exige domínio mínimo do assunto”, analisa a docente de
Química.

.SEGURANÇA
.
Além da mudança na estrutura das provas e nos dias de realização (agora, aplicadas em dois domingos consecutivos), o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais, vinculado ao Ministério da
Educação (Inep/MEC), responsável pelo
Enem, anunciou reforço na segurança do
exame. Pela primeira vez, os cadernos de
questões serão personalizados, com nome
e número de inscrição do participante.
A edição de 2017 do Enem contará
com, pelo menos, dois detectores de metal
em todos os locais de prova distribuídos
no país. Os equipamentos fazem parte de
uma estratégia de segurança, que, este
ano, está sendo fortalecida, com a utilização de um receptor avançado de detecção
de campo próximo, capaz de identificar a
emissão de sinais em radiofrequência de
Wi-Fi, bluetooth, celulares e de transmissões ilegais. Outra medida de repressão,
que passará a ser adotada para combater
as tentativas de fraude de candidatos nesta disputa nacional, é o aparelho Andre,
que detecta transmissões de radiofrequência, independentemente
de serem desconhecidas,
ilegais, disruptivas
ou de interferência.
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Cronograma

Seguem algumas orientações para a “última
espiada” antes das provas de Matemática
e Ciências da Natureza, que acontecerão no
dia 12/11. Os temas foram destacados pelos professores Christian Sperb, Alessandra
Rosa, Alessandra Dornelles e Gentil Bruscato,
do Colégio Farroupilha, em Porto Alegre.
.
■ Matemática: Cálculo de áreas e volume
de figuras planas e espaciais; funções de
1˚ e 2˚ graus e logarítmicas; equação da reta; vértice de parábola; probabilidade; análise de gráficos; cálculo de média, moda e
mediana; proporção/porcentagem; geometria (funções, probabilidade e estatística).

20 de outubro — Consultar o Cartão de
Confirmação
5 e 12 de novembro — Aplicação das
provas
Janeiro de 2018 — Divulgação dos
resultados individuais
Março de 2018 — Divulgação dos
resultados dos treineiros
19 de abril de 2018 — Divulgação dos
resultados finais
..

Química: A sugestão é revisar a Química
Orgânica, especialmente as funções orgânicas e as reações orgânicas. Também são
fortemente cobradas as reações inorgânicas (ácidos, base, óxidos e sais).

.

■

Biologia: Ecologia (nas provas de 2009
em diante dominou, entre 70% e 90% dos
conteúdos), Anatomia e Fisiologia Humana
(seres humanos e corpo humano).
■

■ Física: Revisar, especialmente, Energia,
Termodinâmica e Eletricidade.

■ Beber
■
■

Importante

muita água
Fazer refeições leves
Dormir bem na noite anterior

Não esquecer

Cartão de Confirmação
Documento de identidade (com foto)
■ Caneta esferográfica preta
.

■
■

O que não levar

Óculos escuros e boné
Relógio e calculadora
Telefone celular e fone de ouvido
■ Tablets e outros dispositivos eletrônicos

■

■
■

Poesia Matemática
Millôr Fernandes

Às folhas tantas
do livro matemático
um Quociente apaixonou-se
um dia doidamente
por uma Incógnita.
Olhou-a com seu olhar inumerável
e viu-a do ápice à base
uma figura ímpar;
olhos romboides, boca trapezoide,
corpo retangular, seios esferoides.
Fez de sua uma vida
paralela à dela
até que se encontraram
no infinito.
“Quem és tu?”, indagou ele
em ânsia radical.
“Sou a soma do quadrado dos catetos.
Mas pode me chamar de Hipotenusa.”
E de falarem descobriram que eram
(o que em aritmética corresponde
a almas irmãs)
primos entre si.
E assim se amaram
ao quadrado da velocidade da luz
numa sexta potenciação
traçando ao sabor
do momento
e da paixão
retas, curvas, círculos e linhas sinoidais
nos jardins da
quarta dimensão (...)

