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Apresentação
Este encarte faz parte do Caderno 
de Graduação da UFU nº 1, que trata 
do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade), um dos 
instrumentos do sistema de avaliação 
da educação superior brasileira.

Além de mostrar, de forma resumida, o que é o Enade, 
os seus objetivos e a importância acadêmica e social da 
participação dos estudantes nesse processo avaliativo, o 
encarte traz, também, as principais informações sobre a 
edição de 2011 do Exame, especialmente sobre a prova, 
que será realizada no dia 06 de novembro. Para encerrar, 
são apresentadas algumas dicas para auxiliar no bom 
desempenho no dia da prova.

O Enade é um importante momento da vida acadêmica. 
Ao realizar a prova, o aluno estará representando o seu 
curso, os seus colegas, a sua instituição de ensino. 
Portanto, revise os conteúdos abordados nas disciplinas 
que você cursou, leia sobre temas sociais e da atualidade 
e prepare-se com tranquilidade. Confi e na sua capacidade, 
no conhecimento que você acumulou nesse seu percurso 
pela graduação. Valorize o que você aprendeu.

Boa prova!
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O Enade no sistema 
de avaliação do 
Sinaes
O Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade) foi criado pelo 
Ministério da Educação, juntamente 
com o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes), um 
programa que disciplina todo o processo 
avaliativo dos cursos superiores 
brasileiros.

O Enade compõe o conjunto de três procedimentos 
de avaliação do Sinaes, que são:

1) Avaliação das Instituições de Ensino Superior;
2) Avaliação dos Cursos de Graduação;
3) Avaliação dos Estudantes (Enade).
O exame é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia 
vinculada ao Ministério da Educação, segundo diretrizes 
estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Conaes), órgão colegiado de 
coordenação e supervisão do Sinaes.

Para a formulação do exame, o Inep conta com o apoio 
técnico de Comissões Assessoras de Avaliação de Áreas 
e Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral. 
Essas comissões, compostas por professores atuantes 
na área e designados pelo presidente do Inep, defi nem 
os conteúdos, competências, conhecimentos, saberes e 
habilidades a serem avaliados e todas as especifi cações 
necessárias à elaboração da prova a ser aplicada.
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O Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade), que integra 
o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), é uma 
prova aplicada em fase única aos 
ingressantes e concluintes dos diversos 
cursos de graduação do país, para 
medir o aproveitamento dos alunos 
em relação aos conceitos previstos 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 
Essas diretrizes são o referencial das 
atividades curriculares que devem 
preparar o futuro profi ssional. Além 
de avaliar os alunos, o Enade avalia 
também, indiretamente, a qualidade 
dos cursos e das instituições, uma vez 
que o desempenho dos estudantes no 
exame gera conceitos para a avaliação 
institucional e avaliação dos cursos. 

O exame, aplicado por meio de procedimentos 
amostrais, é realizado todos os anos, por área de 
conhecimento, e a periodicidade para cada área é trienal, 
ou seja, cada curso é avaliado a cada três anos. As áreas 
que participam do Enade são defi nidas, anualmente, pelo 

O que é o Enade
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Ministério da Educação a partir das propostas da Comissão 
de Avaliação da Educação Superior (Conaes).  A escolha 
e determinação de quem deverá fazer as provas cabe ao 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) e a inscrição dos estudantes que 
se enquadram no perfi l estabelecido deve ser feita pela 
Instituição de Ensino Superior.

As provas são aplicadas por instituição ou consórcio 
de instituições, contratadas pelo Inep, que comprovem 
capacidade técnica em aplicação e avaliação, segundo o 
modelo proposto para o Exame.

Objetivos do Enade
O principal objetivo do Enade 
é acompanhar o processo de 
aprendizagem e o desempenho 
acadêmico dos estudantes com 
relação:

1) aos conteúdos programáticos previstos nas 
diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação; 

2) ao desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias ao aprofundamento da formação 
geral e profi ssional;

3) ao nível de atualização dos estudantes sobre os 
principais acontecimentos ocorridos na realidade brasileira 
e mundial bem como em outras áreas de conhecimento.
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Porque fazer o 
Enade
Porque o Enade é um componente 
curricular obrigatório dos cursos 
superiores, ou seja, é necessário o 
registro de participação do estudante no 
exame, para a emissão do seu histórico 
escolar, assim como para colação de 
grau, a expedição e respectivo registro 
do diploma. Portanto, a regularidade do 
estudante junto ao Enade é condição 
prévia e indispensável para a conclusão 
de seu curso de graduação.

Além disso, o Enade permite comparar o desempenho 
individual do aluno com o desempenho médio de seus 
colegas que participaram da prova, bem como o do curso 
realizado com outros cursos da área no estado, na região 
e no país. Também poderá ser um diferencial importante 
para o ingresso em um curso de pós-graduação.

O Enade garante e ratifi ca o importante papel que 
tem o estudante no processo ensino-aprendizagem e na 
avaliação do seu curso. 
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Como funciona o 
Enade
Todo ano o MEC lança uma portaria 
defi nindo os cursos que vão participar 
do exame.

As instituições de ensino fazem o cadastro dos alunos 
que estão habilitados para fazer o exame, conforme a 
Portaria do MEC, que defi ne o dia e horário em que será 
realizada a prova.

Em seguida, publica quais serão os conteúdos de 
Formação Geral e de Conhecimentos Específi cos de cada 
área a ser avaliada.

Os alunos habilitados fazem o exame e o MEC emite 
um conceito para cada curso.

Quem participa do 
Enade 
Todos os estudantes de primeiro 
ano (ingressantes) e de último ano 
(concluintes) das áreas e cursos a 
serem avaliados estão habilitados a 
participar do Enade. 

Embora facultado pela legislação vigente, a seleção 
amostral não foi prevista para o Enade 2011 e, além disso, 
os alunos ingressantes foram dispensados da prova. 

Portanto, participarão do Enade 2011, todos os 
estudantes concluintes dos cursos de graduação das 
áreas que estão sendo avaliadas, habilitados e inscritos 
pela respectiva Instituição de Educação Superior.
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Estudantes Concluintes
São considerados concluintes todos os 
estudantes que, até 1° de agosto de 
2011, tenham cumprido mais de 80% 
(oitenta por cento) da carga horária 
mínima do curso e, ainda, aqueles 
que tenham condições acadêmicas de 
conclusão de curso durante o ano letivo 
de 2011, independente do percentual 
de conclusão de carga mínima do curso 
em 1° de agosto de 2011.

Estudantes Ingressantes
São considerados ingressantes todos 
os estudantes que tenham iniciado, 
com matrícula no ano letivo de 2011, 
curso a ser avaliado pelo Enade.  Os 
alunos ingressantes inscritos estão 
dispensados de realizar a prova no 
dia 06 de novembro. A dispensa será 
formalizada por meio de relatório 
específi co a ser emitido pelo Inep, 
garantindo, assim, a situação de 
regularidade do estudante.
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Estudantes irregulares
São considerados irregulares todos 
os estudantes que foram convocados 
para o exame em anos anteriores (2004 
a 2010) em que sua área foi avaliada 
e, por qualquer razão, deixaram de 
comparecer à prova e não foram benefi -
ciados por dispensa ofi cial do MEC.

Os estudantes ingressantes e concluintes em situação 
irregular de anos anteriores do Enade, devidamente 
inscritos em 2011, estão dispensados da prova e a 
situação de regularidade será atestada por meio de 
relatório específi co a ser emitido pelo Inep.

Qualquer alteração no controle acadêmico do estudante 
após a habilitação ao Enade 2011, seja por trancamento 
de matrícula, abandono de curso, aproveitamento de 
disciplinas ou revisão de nota/conceito/menção, não o 
desabilita ao Exame.

Estudante com matrícula trancada ou em 
situação de retorno
Todos os estudantes que estiverem 
vinculados ao curso, independente 
da sua situação de matrícula, mas 
habilitados como ingressantes ou 
concluintes, deverão ser inscritos no 
Enade 2011. Dessa forma, devem ser 
inscritos os alunos com ingresso em 
2011 e que estejam com matrícula 
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trancada, bem como aqueles que 
estiveram afastados da instituição de 
ensino e retornaram para cumprir os 
créditos ou fazer a monografi a para a 
conclusão do curso. 

Estudantes matriculados em mais de um 
curso
O estudante em situação de concluinte 
em mais de um curso a ser avaliado 
pelo Enade 2011 deverá optar por 
uma das provas e comparecer ao local 
determinado no respectivo Cartão de 
Informação do Estudante. A situação de 
dupla graduação é reconhecida apenas 
quando verifi cada a dupla frequência a 
cursos avaliados. 

Os estudantes que acumularem a caracterização 
como ingressante e concluinte de cursos avaliados pelo 
Enade 2011 devem realizar a prova como concluintes, 
haja vista a dispensa da participação na prova na condição 
de ingressante. 

Após a aplicação de provas e processamento da 
participação do estudante, o Inep registrará a situação de 
dupla graduação para o estudante, a partir da verifi cação 
de presença a uma das provas, conferindo situação de 
dispensa para o curso em que o estudante não tenha 
participado da prova. A informação estará disponível por 
meio do Relatório de Estudantes em Situação Regular 
junto ao Enade 2011.
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Estudantes Dispensados
Em 2011 foram dispensados do Enade, 
inclusive do processo de inscrição, os 
estudantes que se encontram em três 
situações:

• Estudantes dos cursos que não serão avaliados pelo 
Enade 2011 e que não estão em situação de irregularidade 
junto ao Enade. O registro no histórico escolar será 
realizado com a menção: “estudante dispensado do 
Enade 2011 em razão do calendário trienal”.

• Estudantes das áreas avaliadas e que colarem grau 
até o dia 31 de agosto de 2011.

O não comparecimento na colação de grau até 31 de 
agosto demandará a inscrição e participação do estudante 
na prova do Enade.

• Estudantes das áreas avaliadas e que estiverem, 
na data da prova, ofi cialmente matriculados e cursando 
atividades curriculares fora do Brasil, em instituição 
conveniada com a sua instituição de origem. O registro 
no histórico escolar será realizado com a menção: 
“estudante dispensado do Enade 2011 em razão de 
mobilidade acadêmica”.

Instrumentos 
básicos do Enade

O processo avaliativo do Enade envolve quatro 
instrumentos: 

1) A prova
2) O questionário de impressões do estudante sobre 

a prova
3) O questionário socioeconômico do estudante 
4) O questionário do coordenador do curso
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Sobre a prova
A prova avaliará:

• Conteúdos, habilidades e competências previstos 
nas diretrizes curriculares nacionais e no catálogo de 
cursos superiores de tecnologia;

• Conteúdos previstos nas legislações de regulamentação 
do exercício profi ssional;

• A apropriação dos conteúdos científi cos da área e a 
capacidade de aplicação na resolução dos principais 
problemas sociais;

• O nível de atualização sobre os principais aconteci-
mentos ocorridos na realidade brasileira e mundial.
A prova terá 40 questões e duas partes, uma do 

componente de formação geral, comum a todos os 
cursos, composta de 10 questões; e outra de formação 
específi ca da área, composta de 30 questões, contendo 
ambas as partes questões discursivas e de múltipla 
escolha. Nas questões discursivas, a prova procura 
avaliar clareza, coerência, estratégia argumentativa, 
entre outros. As questões de múltipla escolha abrangem 
situações-problema, estudos de caso e interpretação de 
textos, imagens, gráfi cos e tabelas.

Caso queira consultar as provas e gabaritos de anos 
anteriores, acesse:

http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos.

Dia da prova
 

A prova será aplicada no dia 06 
de novembro de 2011, com início 
pontualmente às 13 horas (horário 
ofi cial de Brasília). Não será permitida 
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a entrada no local da prova após esse 
horário. A prova terá duração de 4 horas.

• O estudante deve apresentar-se no local de prova com 
pelo menos 45 minutos de antecedência para localizar 
a sala, assinar a lista de presença e cumprir outras 
formalidades.

• O estudante deve procurar conhecer antecipadamente 
o seu local de prova e estimar o tempo necessário ao 
percurso desde sua residência, observando o horário 
estabelecido para sua apresentação.

• O estudante deve levar: documento de identifi cação 
(com fotografi a), Cartão de Informação do Estudante 
(impresso), caneta preta, lápis e borracha.

• O estudante deve atender às instruções específi cas 
contidas no caderno de prova para sua resolução. Não 
é permitida a utilização de recursos auxiliares como 
calculadoras, nem a consulta a quaisquer materiais 
impressos, manuscritos ou bibliográfi cos.
A participação na prova será comprovada com a 

assinatura do estudante na lista de presença e no cartão 
de respostas às questões objetivas da prova. Deixar o 
local de prova sem o cumprimento das formalidades de 
identifi cação e registro de presença pode comprometer a 
regularidade do aluno junto ao Enade.

Outros  instrumentos 
do Enade
Questionário de impressões 
do estudante sobre a prova

Esse questionário permite conhecer a opinião dos 
alunos a respeito da prova, no que tange à clareza e 
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objetividade dos enunciados, adequação das informações 
fornecidas para a resolução das questões, adequação do 
tempo para a realização da prova e o nível de difi culdade 
e extensão da prova. O questionário faz parte do caderno 
de prova e é preenchido durante a realização do exame. 

Questionário 
socioeconômico 
do estudante 

O questionário do estudante investiga o perfi l 
socioeconômico e cultural dos estudantes, a percepção 
em relação à sua formação acadêmica e afere dados 
pedagógicos e estruturais dos cursos, que envolvem 
espaços físicos, salas de aula, bibliotecas, professores e 
atividades de pesquisa e de extensão.  As informações 
dele obtidas geram conceito de qualidade dos cursos. 
O preenchimento é obrigatório para os estudantes 
concluintes das áreas avaliadas em 2011. 

O Questionário do Estudante deve ser respondido no 
período de 07 de outubro a 06 de novembro de 2011, 
exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://
www.inep.gov.br.

Os estudantes concluintes somente conhecerão o 
local de prova após o preenchimento do Questionário 
do Estudante, por meio da impressão do Cartão de 
Informação do Estudante, cujo acesso depende da 
conclusão do questionário.

Para as instituições de ensino será oferecido 
mecanismo eletrônico de acompanhamento gerencial do 
número de estudantes com respostas parcial e total ao 
Questionário do Estudante.
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Questionário 
do coordenador 
de curso

Destinado a coletar informações sobre o projeto 
pedagógico e as condições gerais de ensino do curso 
para defi nir o perfi l do curso de graduação. O questionário 
do coordenador é de participação voluntária e deve ser 
preenchido, eletronicamente, no período de 07 a 21 de 
novembro, por meio da página da internet http://www.
inep.gov.br.

Cartão de Informação 
do Estudante
• Conterá o local de prova e as devidas instruções para a 

correção de eventuais dados cadastrais. 
• O estudante deverá ler as instruções, preencher o 

formulário com as eventuais correções cadastrais 
e apresentá-lo ao fi scal da prova, no dia e local 
determinado para o exame. 

• O Cartão de Informação do Estudante poderá 
ser acessado e impresso pelo estudante após o 
preenchimento do Questionário do Estudante.
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Boletim de Desempenho 
do Estudante

O conceito de desempenho dos alunos é apresentado 
em cinco categorias (1 a 5), sendo 1  o resultado mais 
baixo e 5 o melhor resultado possível, na área. O Inep 
mantém uma política de sigilo sobre o desempenho dos 
avaliados. A nota obtida pelo aluno não consta no seu 
histórico escolar, nem em sites ou listas. O Boletim de 
Desempenho do Estudante é individual, disponível apenas 
para o próprio estudante. 

O Boletim de Desempenho Individual será 
disponibilizado por meio da página da Internet (http://
www.inep.gov.br). O acesso eletrônico ao Boletim será 
liberado após a divulgação ofi cial dos resultados do 
Exame, estimada para seis meses após a sua realização.

Relatório dos Estudantes 
em Situação Regular junto 
ao Enade 2011

A partir do dia 06 de dezembro de 2011, ou seja, um 
mês após a prova, o Inep tornará disponível o acesso 
eletrônico ao Relatório dos Estudantes em Situação 
Regular por meio da página da Internet http://www.inep.
gov.br, para o devido registro no histórico escolar.

O estudante inscrito para o Enade 2011 que não realizar 
a prova poderá regularizar a sua situação, justifi cando 
a ausência ao Inep ou participando da próxima edição 
do Enade. O procedimento para envio da justifi cativa 
será divulgado após a realização da prova. O estudante 
somente será dispensado se o Inep aceitar a justifi cativa 
para a ausência, caso contrário, fi ca em situação irregular 
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e deverá ser inscrito na próxima edição do Exame. 
Normalmente a divulgação da primeira Portaria com a 
relação dos alunos dispensados é publicada em Diário 
Ofi cial dois meses após a realização da prova.

Os estudantes, ausentes em 2011, que não 
tiverem aceitas as suas justifi cativas serão reinscritos 
automaticamente pela instituição de ensino, em 2012, 
com o status de “estudante irregular”, para que possam, 
assim, regularizar a sua situação junto ao Inep.

Conceito Enade
O desempenho dos concluintes na prova gera o 

conceito Enade. Ele é a média ponderada das notas 
padronizadas dos concluintes no componente específi co 
(75%) e dos concluintes no componente de formação 
geral (25%)

Os conceitos do Enade integram o conjunto de 
conceitos atribuídos a vários aspectos ligados à avaliação 
do curso e da instituição e têm um signifi cativo peso 
na renovação de reconhecimento dos cursos e no 
recredenciamento da Instituição.
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Legislação 
do Enade 2011

O Enade 2011 é regulamentado pelas seguintes 
portarias:

1) Portaria MEC 08/2011: regulamenta o Exame 
Nacional de Desempenho 2011.

2) Portaria Normativa nº 8, de 15 de abril de 2011:  
dispõe sobre os cursos que serão avaliados pelo Enade 
2011 e apresenta orientações gerais sobre o Exame.

3) Portarias Regulatórias de cada Área e Curso que 
realizará o Enade em 2011: descrevem os conteúdos, 
habilidades e competências aferidas por área/curso.

4) Portaria de nomeação das Comissões Assessoras 
de área dos Cursos Superiores de Tecnologia - Grupo I 
CST, de 24 de maio de 2011.

5) Portaria de nomeação das Comissões Assessoras 
das áreas de Bacharelado e Licenciaturas - Grupo II de 22 
de junho de 2011.

6) Portaria de nomeação das Comissões do Grupo III, 
de 18 julho de 2011.

Manual do Enade 2011: detalha conceitos e orienta 
sobre os procedimentos de inscrição.

Caso queira consultar as Portarias Regulatórias por 
áreas e cursos, acesse:

http://portal.inep.gov.br/legislacao-2011
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Passo a passo 
do Enade

1. Divulgação pelo MEC da Portaria defi nindo os 
cursos que vão participar do exame.

2. Inscrição dos estudantes habilitados ao Exame pela 
Instituição de Ensino Superior.

3. Divulgação pública da lista de estudantes inscritos 
pela instituição, retifi cação de estudantes habilitados ao 
exame e alteração de localidade de prova.

Os estudantes são responsáveis pela verifi cação da 
própria inscrição, por meio de consulta na página www.
inep.gov.br. Os problemas identifi cados na própria 
inscrição devem ser informados ao coordenador do curso 
para que seja efetuada a correção. A alteração de localidade 
de prova, nos casos previstos, cabe exclusivamente à 
Instituição de Ensino.

4. Divulgação eletrônica da lista dos estudantes 
inscritos e obrigados a participar do Enade.

5. Período para resposta eletrônica ao Questionário 
do Estudante (preenchimento obrigatório) e consulta 
ao local de prova por meio da impressão do Cartão de 
Informação do Estudante.

6. Realização da prova.
7. Período para resposta eletrônica ao questionário do 

coordenador de curso.
8. Divulgação da Relação dos Estudantes em situação 

regular junto ao Enade.
9. Divulgação do Boletim de Desempenho do 

Estudante.
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Dicas para garantir 
um bom desempenho 
no dia da prova
Como se preparar antes da prova

• Leia jornais e revistas porque os temas sociais e 
atuais têm predominado nas principais avaliações do país 
nos últimos anos. A leitura também ajuda a aumentar o 
vocabulário.

• Tire as dúvidas antecipadamente com o seu 
professor sobre as questões específi cas do seu curso. 
Dúvidas na hora da prova só aumentam a ansiedade, o 
que será prejudicial nesse momento. 

No dia da prova: orientações gerais
• Leia atentamente as instruções gerais e as 

instruções específi cas para cada questão.
• Distribua seu tempo em função da difi culdade e do 

tipo (múltipla escolha e discursiva) das questões. Inicie 
a prova pelas questões mais fáceis e procure não gastar 
muito tempo nas questões difíceis. 

• Assinale, para revisão posterior, as questões 
respondidas com certo grau de incerteza.

• Procure responder a todas as questões objetivas, 
mesmo fazendo uso de conhecimentos parciais e (ou) 
eliminando alternativas.

• Ao reler a prova, se achar que alguma resposta deva 
ser alterada, faça-o. Entretanto, se tiver difi culdade em 
se decidir por duas respostas não mude a que marcou 
da primeira vez. Altere a resposta inicial apenas se tiver 
certeza de que estava errada ou se uma nova leitura 
realmente indicar outra resposta mais adequada.

• Antes de passar as respostas para o gabarito, verifi que 
se não se esqueceu de resolver ou pulou alguma questão.
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• Preste muita atenção na hora de transcrever as 
respostas da prova para o gabarito. Erro nesse momento 
é desastroso. 

Questões de múltipla escolha
•  Faça primeiro as questões mais fáceis, aquelas que 

você sabe a resposta diretamente. Deixe por último as 
questões que tenha dúvidas.

•  Leia o enunciado da questão e tente formular uma 
resposta antes de consultar as alternativas.

•  Analise todas as alternativas, mesmo tendo 
localizado a resposta que você acredita ser a correta.

•  Elimine de início as alternativas que se mostrem 
estranhas ao assunto enfocado.

•  Busque as alternativas que apresentem maior 
coerência com o conteúdo cobrado.

•  Analise atentamente as ilustrações. Em geral, 
fi guras, tabelas, quadros, gráfi cos constituem parte 
importante da questão.

•  Certifi que-se de que as marcações na folha de 
respostas conferem com os números das questões.

Questões discursivas
•  Leia, inicialmente, todas as questões e anote as 

ideias principais e secundárias que vão ocorrendo durante 
a leitura. Leia os textos, as ilustrações e o enunciado da 
questão: tudo é importante.

•  Identifi que claramente a situação ou problema 
proposto: O que é mesmo que a questão está solicitando? 
Qual o assunto ou conteúdo envolvido?

•  Identifi que aspectos relevantes e secundários. Este 
certamente é um dos pontos fundamentais para bem 
responder a questões discursivas. Como há limitação de 
tempo e, sobretudo, de espaço (a questão só pode ser 
respondida dentro do espaço próprio a ela destinado), 
decida quais aspectos da questão devem ser explicitados, 
quais podem apenas ser referidos ou mencionados e 
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quais podem ser omitidos. A sua capacidade de avaliação 
e de discernimento, nesse julgamento, é crucial para 
a atribuição dos pontos ou conceitos, por parte do 
examinador.

•  Atente para as instruções dadas em cada enunciado: 
ordens como compare, analise, justifi que, cite, 
exemplifi que, descreva, retire do texto etc. , determinam 
diferentes tipos de raciocínio. Fazer o que o enunciado 
pede é fundamental. Estrutura inadequada muitas vezes 
acaba zerando a questão.

•  Faça um esquema de resposta para cada questão 
conforme a instrução recebida: decida os passos e 
caminhos a serem percorridos na abordagem da situação.

•  Associe a situação identifi cada a um conjunto 
de princípios, leis e generalizações que explicam ou 
solucionam o problema.

•  Formule a resposta na linguagem verbal ou simbólica 
adequada à situação, atentando para o vocabulário e 
terminologia técnica apropriada, sempre que necessário, 
observando as seguintes especifi cações:  

a)  faça períodos curtos, pois os longos podem tornar o 
texto confuso e criar problemas de coesão e coerência;

b)  seja consistente e sucinto em sua resposta: 
divagações não contribuem para a qualidade do conteúdo; 

c)  evite a repetição e não use gírias;
d)  releia suas respostas e acrescente detalhes, 

enriquecendo o conteúdo e corrigindo eventuais erros de 
linguagem; 

e)  corrija o rascunho antes de passar o texto a limpo, 
rasuras só são admitidas em rascunhos; 

f)  responda as questões com tranquilidade, mas 
controle o seu tempo.
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Cuidados gerais com a alimentação

• Coma moderadamente, fazendo a última refeição 
pelo menos com duas horas de antecedência da 
realização da prova, mantendo um ambiente de calma 
e tranquilidade.

• Não faça experiências alimentares, prefi ra os alimentos 
com os quais esteja acostumado.

• Evite alimentos ricos em gordura e de difícil 
digestibilidade como feijoada, fritura e carne de 
porco. Dê preferência a uma alimentação mais leve 
constituída de carnes brancas (aves e peixes grelhados 
ou cozidos), legumes, saladas e frutas.

• Beba bastante líquidos para garantir uma boa 
hidratação, como suco de frutas, água mineral e água 
de coco. Evite refrigerantes.

Questionário socioeconômico do aluno
• Preencha cuidadosamente os elementos de 

informação (nome, idade etc.).
• Leia com atenção o que é solicitado.
• Selecione criteriosamente a alternativa que 

corresponde ao que você pensa.
• Procure informar o que sabe, mesmo que parcialmente, 

evitando a alternativa de resposta “Sem informação”. 
• Diante de dúvidas, procure o coordenador ou 

professores do seu curso.

   
   Fontes: www.unoparvirtual.com.br

                www.unibrasil.com.br
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Perguntas 
frequentes

Acesse o site: http://www..inep.gov.br/superior/
enade/perguntas_frequentes.htm

Você ainda tem 
dúvida?

No site do Inep (http://portal.inep.gov.br) você 
encontra todos os dados referentes às avaliações do 
Sistema Educacional Brasileiro.


